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اجلمعية العامة 
الدورة الثامنة واخلمسون 

البنـــود ٣٩ و ٤٧ و ٥٠ و ٦٠ و ٩١ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ 
و ٩٦ و ٩٧ و ٩٨ و ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٤ 

و ١٠٥ من جدول األعمال 
الشراكة اجلديدة من أجل تنميـة أفريقيـا: التقـدم احملـرز 

يف التنفيذ والدعم الدويل 
متابعـة نتـائج الـدورة االسـتثنائية السادســـة والعشــرين: 
تنفيــذ إعــالن االلــتزام بشــــأن فـــريوس نقـــص املناعـــة 

البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) 
التنفيـذ واملتابعـة املتكـامالن واملنسـقان لنتـائج املؤمتــرات 
الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحـدة يف 
امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما 

متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية 
املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي 

التنمية املستدامة والتعاون االقتصادي الدويل 
البيئة والتنمية املستدامة 

تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ وبرنامج مواصلة تنفيـذ 
ـــاملي  جـدول أعمـال القـرن ٢١ ونتـائج مؤمتـر القمـة الع

للتنمية املستدامة 
عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة 
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األنشطة التنفيذية من أجل التنمية 
تنفيـذ عقـد األمـم املتحـــدة األول للقضــاء علــى الفقــر 

 (١٩٩٧-٢٠٠٢)
العوملة واالعتماد املتبادل 

تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية 
(املوئل الثاين) ودورة اجلمعية العامة االستثنائية اخلامسة 

والعشرين 
مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا 

متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية 
ـــائج مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة  تنفيـذ نت
   ونتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة والعشرين 

رسالة مؤرخة ١٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤ موجهة إىل األمني العام من املمثل 
  الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة 

أتشــرف بأن أحيل طيــه ”إعــالن مراكش املتعلـــق بالتعـــاون بيــــن بلـدان اجلنـوب“ 
و ”إطار عمــل مراكـش املتعلـق بتنفيـذ التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب“ اللذيـن اعتمدمهـا املؤمتـر 
الرفيع املستوى املعين بالتعاون بـني بلـدان اجلنـوب املعقـود يف مراكـش، املغـرب يف الفـترة مـن 

١٦ إىل ١٩ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣. 
وبالنيابة عن جمموعة الـ ٧٧ والصني، سأغدو ممتنا لو تكرمتم بتعميم الوثـائق اخلتاميـة 
الصـادرة عـن املؤمتـر الرفيـع املسـتوى املعـين بالتعـاون بـني بلـدان اجلنـوب بوصفـها مـــن وثــائق 
اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي ومـن وثــائق الــدورة الثامنــة واخلمســني للجمعيــة العامــة يف 
إطار البنود: ٣٩ و ٤٧ و ٥٠ و ٦٠ و ٩١ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ و ٩٧ و ٩٨ و ١٠٠ 

و ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٤ و ١٠٥. 
 (توقيع) حممد بنونه 
السفري املفوض وفوق العادة، املمثل الدائم 

 



04-213493

A/58/683

 
املرفـق األول للرسـالة املؤرخـة ١٥ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٤ املوجهــة 

 إىل األمني العام من املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة 
 إعالن مراكش املتعلق بالتعاون بني بلدان اجلنوب 

حنن املشاركني يف املؤمتر الرفيع املستوى املعين بالتعاون بني بلــدان اجلنـوب املعقـود يف 
ـــرب، يف الفــترة مــن ١٦ إىل ١٩ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٣، إذ نسترشــد  مراكـش، املغ
بأحكام برنامج عمل هافانا الذي اعتمده مؤمتـر القمـة األول للجنـوب الـذي ُعقـد يف هافانـا، 
كوبا، يف الفترة من ١٠ إىل ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، وقد استعرضنا التقـدم احملـرز يف حتقيـق 

التعاون بني بلدان اجلنوب،  
نعترف بأن التعاون بني بلدان اجلنوب ليس خيـارا بـل هـو أمـر الزم لتكميـل التعـاون  - ١
بني الشمال واجلنوب إسهاما يف حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهـداف 
اإلمنائية لأللفية. والغرض من التعاون بني بلدان اجلنوب هو توليد قوة تضامن هائلة تسمح لنــا 
مبواجهة أكرب التحديات. ومع أننا ما زلنا نعترف بأن التعاون بـني الشـمال واجلنـوب أساسـي 
لتنميتنـا ونتوقـع أن يبـدي الشـمال تضامنـا وتفـهما وتعاونـا وشـراكة حقيقيـة، فإننـا نعـــرب يف 

الوقت نفسه عن االقتناع بأن التنمية ال تزال تشكل أوىل مسؤولياتنا. 
نعيد تأكيد التزامنا التعاون بني بلدان اجلنوب ونعمل على مواصلـة تعزيـزه يف خمتلـف  - ٢
اجملاالت، ومنها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتجارة، واالستثمار، والتمويـل، وإدارة 
الديون، واألغذية والزراعة واملياه والطاقة والصحة والتعليـم والنقـل العـابر فضـال عـن القضايـا 
ذات الصلة بني الشـمال واجلنـوب. كمـا نعمـل علـى تعزيـز وتوسـيع تبـادل املـوارد واخلـربات 
والدراية يف هذه اجملاالت كيما يصبح يف إمكان التعاون بني بلدان اجلنوب اإلسـهام يف حتقيـق 

النمو االقتصادي والتنمية املستدامة. 
نعرب عن االقتناع بـأن التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب ضـروري اليـوم أكـثر منـه يف أي  - ٣
وقت مضى. فال أمل كبريا لبلد وحده، حىت ألكثر البلدان الناميــة تقدمـا، يف أن حيقـق وحـده 
ما يتوقعه من منو وتنمية ويف التأثـري علـى نتـائج خطـة العمـل الدوليـة. إال أن بلداننـا، جمتمعـة، 
قادرة على االضطالع بدور أكـثر فعاليـة يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة والتأثـري علـى العالقـات 

الدولية. 
نوافـق علـى العمـل مـن أجـل كفالـة التفـاعل الـالزم بـني طرائـــق حتقيــق التعــاون بــني  - ٤
الشمال واجلنوب وبني بلدان اجلنوب، واليت ينبغي هلا أن تلتقي يف سعيها إىل حتقيق األهـداف 
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اإلمنائية نفسها، مبا يف ذلك بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيــة. ويف هـذا الصـدد سـنجهد لنجعـل 
من التعاون بني بلدان اجلنوب أداة فعالة تسهم يف حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا.  
نعترف بأن خـربة البلـدان الناميـة تنوعـت بشـكل واسـع. فقـد حققـت بعـض البلـدان  - ٥
النامية إجنازات يف ميادين إمنائية متنوعة، يف حني عـرف بعضـها اآلخـر انتكاسـات يف جمـاالت 

خمتلفة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي. 
نعترف أيضا بأن التعاون بني بلدان اجلنوب عرف أوجه جناح وإخفاق مرتبطة، مبعىن  - ٦
ـــي  واسـع، بالبيئـة الدوليـة اخلارجيـة الـيت أثـرت علـى السياسـات واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة. فف
اخلمسينات والستينات تطور التعاون بني بلـدان اجلنـوب وأُرسـَيت دعائمـه يف سـياق الكفـاح 
املشـترك للبلـدان الناميـة مـن أجـل حتقيـق التنميـــة والنمــو. كمــا شــهدت هــذه الفــترة إنشــاء 
مؤسسات التعاون بني بلـدان اجلنـوب، مبـا فيـها جمموعـة الــ ٧٧ وحركـة عـدم االحنيـاز. وقـد 
سـاعدت هـذه املنظمـاُت وغريهـا مـن املنظمـات املتعـددة األطـــراف، مــن بينــها مؤمتــر األمــم 
املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وغريهـا مـن املؤسسـات 
التابعة ملنظومة األمم املتحدة، يف صوغ وحتديد احتياجات اجلنوب وشواغله، ويف توفـري إطـار 
إلجراء حوار مثمر بني الشمال واجلنوب وإقامة عالقات تعود بالنفع على اجلميع. ونكـرر يف 
هذا السياق تأكيد أمهية حتقيق تعاون مباشـر بشـكل أكـرب بـني جمموعـة الــ ٧٧ وحركـة عـدم 
االحنياز بغية تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب من خالل مبادرات ومشـاريع ملموسـة يف مجيـع 

جماالت اهتمام بلدان اجلنوب. 
نعيد تأكيد أمهية تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب ونرحب، يف هذا الصـدد، باملبـادرة  - ٧
الـيت تقـدم هبـا مؤخـرا مؤمتـــر املنظمــات اآلســيوية - األفريقيــة دون اإلقليميــة الــذي عقــد يف 
باندونغ، إندونيسيا، يومي ٢٩ و ٣٠ متوز/يوليه ٢٠٠٣، من أجـل إقامـة شـراكة اسـتراتيجية 
جديدة لتعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب، من املقرر إطالقـها خـالل مؤمتـر القمـة اآلسـيوي -
األفريقـي الـذي سـُيعقد يف إندونيسـيا عـام ٢٠٠٥، وذلـك مـن خـالل وسـائل عـدة مـن بينــها 

تعزيز التشاور بني أمانات املنظمات دون اإلقليمية. 
نشـدد علـى أنـه ميكـن أن تـترتب علـى النمـو االقتصـادي يف بلـدان ناميـة عـدة وعلــى  - ٨
تعزيز قدراهتا احمللية آثار قويـة تطـال نطـاق وفعاليـة التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب. وقـد عملـت 
بلـدان ناميـة عـدة علـى تنويـع اقتصاداهتـا وهـي تعتمـد علـى املـوارد البشـرية اجليـدة التدريـــب. 
ـــا يف التجــارة الدوليــة وحتريــر االســتثمارات وكذلــك يف التكــامل  فاالجتاهـات السـائدة حالي
اإلقليمي واالقتصادي املتزايد، حتمل معها فرصا وحتديات جديدة للتعاون بني بلدان اجلنـوب. 
كما أن بلدانا نامية عدة تضطلع بدور فعـال يف نقـل املعـارف واخلـربات وكذلـك يف التوسـيع 

اخلالق الستخدام التكنولوجيا اهلادفة إىل زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية. 
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ندرك أن لدى اجلنوب الرغبة والقدرة على تفعيل التعاون بـني بلـدان اجلنـوب ضمـن  - ٩
احلـدود اإلقليميـة ودون اإلقليميـة وخارجـها. فقُـرب األســـواق ومتــاثُل املنتجــات والعمليــات 
وتآلف العادات التجارية اليت تتيح للمستثمرين من البلدان النامية فرصـا أكـرب لركـوب موجـة 

جديدة من التجارة واالستثمار بني بلدان اجلنوب، تشكل مجيعها مزايا إضافية. 
نالحظ مع االرتياح أن اجملتمع الـدويل اعـترف بأمهيـة التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب يف  - ١٠
خمتلف املؤمترات ومؤمترات القمة اليت عقدهتا األمم املتحدة، ونشدد على ضرورة تعزيز الدعم 
املقدم من منظومة األمم املتحدة حتقيقا هلذا التعاون. وقد شجع مؤخرا املؤمتـُر الـدويل لتمويـل 
التنمية الذي ُعقد يف مونتـريي يف آذار/مـارس ٢٠٠٢ ومؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة 
الذي ُعقد يف جوهانسربغ يف آب/أغسطس ٢٠٠٢، علـى إقامـة تعـاون بـني بلـدان اجلنـوب، 
مبـا يف ذلـك عـن طريـق التعـاون الثالثـي. ونؤيـد يف هـذا الصـدد واليـة برنـامج األمـم املتحـــدة 

اإلمنائي يف االضطالع بأنشطة التعاون التقين وبناء القدرات حتقيقا للتنمية املستدامة. 
نعترف بقيمة التعاون الثالثي كترتيب مفيد يف التعاون الدويل. وينبغـي تشـجيع اختـاذ  - ١١
ترتيبـات كـهذه مبـا يسـمح باسـتخدام خـربة البلـدان الناميـة، بدعـم مـايل مـن البلـدان املتقدمـــة 
النمو، ملساعدة بلدان نامية أخرى، ال سيما أقـل البلـدان منـوا، والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية 
والدول اجلزريــة الصغـرية الناميـة، مـع األخـذ يف االعتبـار مسـتوى التنميـة املختلـف لـدى كـل 
منها. ونعترف أيضا بأمهيـة طرائـق التعـاون الثالثـي الـيت تشـمل املنظمـات الدوليـة الـيت تسـهم 

إسهاما إجيابيا يف تلبية االحتياجات اإلمنائية للبلدان النامية. 
نسـلّم بـربوز املنظمـات غـري احلكوميـة واألوسـاط التجاريـة واملؤسســـات واجلامعــات  - ١٢
وغريها من اجلهات الفاعلة اإلمنائيـة، كشـركاء رئيسـيني وبإسـهامها بشـكل كبـري يف مواجهـة 
التحديات وبلوغ األهـداف اللتـني ينطـوي عليـهما حتقيـق التنميـة يف البلـدان الناميـة واملتقدمـة 
النمو. ويفترض هذا األمر بروز نظام جديد للعالقات مع اجلـهات الفاعلـة يف التعـاون الـدويل 
ويف ما بينها، سيؤثر من دون شك على سياسـات وطرائـق التعـاون الـدويل يف بلـدان اجلنـوب 
والشمال. لذا، نقرر مراعاة هذه التطورات اهلامة لدى وضع استراتيجيات وإجراءات التعاون 

الدويل، مبا يف ذلك التعاون بني الشمال واجلنوب. 
نعيد تأكيد أمهية مد اجلسور بني بلدان اجلنوب، الذي كان دائما وما زال هدفنا منذ  - ١٣
إنشاء التعاون بني بلدان اجلنوب. ولذا نشدد على أن هدفنا اليـوم جيـب أن يتمثـل يف مواصلـة 
ترسيخ وتوسيع هذه اجلسور بغية بلـوغ أهدافنـا اإلمنائيـة والتمكـن مـن االندمـاج يف االقتصـاد 
العـاملي والتأثـري يف العمليـات الـيت تتسـم هبـا العالقـــات االقتصاديــة الدوليــة يف القــرن احلــادي 
والعشـرين. ويف هـذا السـياق، يتعـني علـى اجلنـوب أن يقـوم بنفســـه بــإجراء حتليالتــه وبرســم 
وتنفيذ سياساته اخلاصة به ملواجهـة التحديـات الـيت يفرضـها االقتصـاد العـاملي. ونكـرر تـأكيد 
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تصميمنـا علـى اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة، مبـا يف ذلـك حتديـد املـــوارد ووضــع آليــات املتابعــة 
املناسبة لالستفادة استفادة كاملة من التعاون بني بلدان اجلنوب. 

نشدد على أن تكامل األسواق السريع وحركة رؤوس األموال والزيــادات الكبـرية يف  - ١٤
تدفق االستثمارات حول العامل وعمليـة العوملـة برمتـها كلـها مسـائل خلقـت حتديـات وفرصـا 
جديـدة. غـري أن فوائـد العوملـة وتكاليفـها موزعـــة توزيعــا متفاوتــا وضــع البلــدان الناميــة، يف 
تصديها لتلك التحديات أمام صعوبات اقتصاديـة واجتماعيـة. وعـالوة علـى ذلـك، مثـة إدراك 
يتنــامى أن حتريــر االقتصــاد ال يــؤدي تلقائيــا وبشــكل شــــامل إىل حتقيـــق فوائـــد اجتماعيـــة 

واقتصادية. 
نقر بأن عدم التوازن يف النظام االقتصادي الدويل اآلخذ يف التشكل، وإدارة الشـؤون  - ١٥
الدولية وحالة االقتصاد العاملي الراهنة وغريها من املسائل العاملية تـترك آثـارا سـلبية يف البلـدان 
ـــذل اجلــهود  الناميـة، تتسـبب يف زعزعـة االسـتقرار االقتصـادي واالجتمـاعي. ونشـجع علـى ب
لزيادة مشاركة البلدان النامية يف إدارة االقتصاد العاملي ما يتيح هلذه البلدان اإلفادة من العوملـة 

وحتسني قدرهتا على التغلب على آثارها السلبية. 
إذ نعي تباطؤ انتعاش االقتصاد العاملي وانعدام أي هنج عاملي منسق ملعاجلة مـا تتسـبب  - ١٦
به األزمات املالية الدورية من عواقب سلبية، ندعو إىل بـذل جـهود متضـافرة مـن أجـل تعزيـز 

متاسك األنظمة االقتصادية العاملية وفعاليتها يف جمال دعم التنمية. 
نالحظ مع القلق أنه مل يتـم الوفـاء بعـد علـى حنـو كـامل بـالعديد مـن التعـهدات الـيت  - ١٧
قُطعـت يف مـا عقدتـه األمـم املتحـــدة مــن مؤمتــرات ومؤمتــرات قمــة يف امليدانــني االقتصــادي 
واالجتماعي. ويف هذا السـياق، نعـرب أيضـا عـن قلقنـا مـن أن البيئـة االقتصاديـة الدوليـة الـيت 
تعاين بشكل واضح من أزمات مالية دورية، ومشـاكل يف جمـال الديـون اخلارجيـة، ونقـص يف 
مستويات املساعدة الرمسية اإلمنائية، وتزعزع يف أسواق السلع األساسية، وحالـة شـك سـائدة 
حاليـا إزاء كيفيـة تطـور النظـام التجـاري املتعـدد األطـراف، وتفـــاوت يف تدفقــات االســتثمار 
األجنيب املباشر ويف توزيـع الدخـول يف أحنـاء العـامل كافـة، كلـها أمـور ال تسـاعد علـى حتقيـق 

األهداف اإلمنائية لأللفية. 
مـا زلنـا قلقـني مـن أن أزمـة الديـون مـا برحـت متثـل عقبـة رئيسـية حتـــول دون تطــور  - ١٨
بلداننا، على الرغم من اختاذ عدة مبـادرات بصددهـا علـى امتـداد العقـد السـابق. ونؤكـد مـن 
جديد احلاجة املاسة ألن يعتمد اجملتمـع الـدويل، ال سـيما البلـدان املاحنـة واملؤسسـات الدوليـة، 
حلوال فعالة وشاملة ومنصفة ألزمة الديـون يف إطـار زمـين حمـدد. ويف هـذا الشـأن، ندعـو إىل 

تنفيذ املبادرة احملسنة للديون للبلدان الفقرية املثقلة بالديون تنفيذا سريعا وفعليا وكامال. 
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ـــاق يف تنفيــذ برنــامج الدوحــة اإلمنــائي، اتضــح مــن املؤمتــر  وعلـى الرغـم مـن اإلخف - ١٩
الـــوزاري ملنظمـــــة التجــــارة العامليــــة الــــذي ُعقــــد يف كــــانكون يف الفــــترة املمتــــدة بــــني 
٩ و ١٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣ أن مثة حاجة ماسة إىل متثيـل مصـاحل البلـدان الناميـة يف النظـام 
التجـاري الـدويل متثيـال أفضـل وإىل التضـامن املتـني بـني بلداننـا لنحقـق هـذا اهلـدف. ويف هــذا 
الصدد، إننا نتعهد بإبداء أعلى درجة من الوحدة والتضامن يف املسائل العاملية لتحسني طريقـة 

التعبري عن شواغلنا ومصاحلنا. 
نؤكـد مـن جديـد أنـه يتعـني تعزيـز التجـارة بـني بلـدان اجلنـــوب وإنــه جيــب مواصلــة  - ٢٠
االنتفـاع بقـدر أكـرب مـن أسـواق البلـدان الناميـة مـن أجـل حفـز التجـارة بـني بلـدان اجلنــوب، 
وذلك عرب عدة وسائل مـن بينـها بـدء جولـة جديـدة مـن املفاوضـات يف إطـار النظـام الشـامل 
لألفضليات التجارية فيما بني البلـدان الناميـة، ميكـن إجراؤهـا مبناسـبة انعقـاد مؤمتـر األونكتـاد 

احلادي عشر يف ساو باولو يف حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
نؤكد دعمنا لألونكتاد باعتبـاره اجلهـة التنسـيقية املعنيـة داخـل األمـم املتحـدة مبعاجلـة  - ٢١
ــــملها جمـــاالت املاليـــة والتكنولوجيـــا  مســألة التجــارة والتنميــة، واملســائل املترابطــة الــيت تش
واالسـتثمار والتنميـة املسـتدامة معاجلـة متكاملـة. ونرحـب  باعتبـار اجلمعيـة العامـة يف قرارهـــا 
٢٧٠/٥٧ بـاء األونكتـاد جـــهازا رئيســيا يف آليــة متابعــة توافــق آراء مونتــريي. وإننــا نقطــع 
على أنفسنا عهدا بأن نعمل معا جلعل مؤمتـر األونكتـاد احلـادي عشـر (سـان بـاولو، الـربازيل، 
١٤-١٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤) مسـعى عامليـا ناجحـــا تشــترك فيــه مجيــع العنــاصر الفاعلــة 
وأصحـاب املصلحـة يف التنميـة. ويتيـح هـذا املؤمتـر فرصـة هامـة ملعاجلـة حـاالت عـدم التــوازن 
والتفاوت املوجودة يف األسواق الدولية، والقيود اهليكلية وما تعانيـه البلـدان الناميـة مـن نقـص 
يف قدراهتا التوريدية وهشاشتها أمام البيئة املالية االقتصادية اخلارجية، وللمساعدة علـى إنشـاء 
نظـام جتـاري متعـدد األطـراف يركـز علـى التنميـة. وحنـــن نعتمــد علــى الدعــم الــذي يقدمــه 

األونكتاد ال سيما يف جمال التجارة والتنمية. 
نعرب عن قلقنا من أن التقلبات احلالية يف أسعار السلع األساسية واخنفـاض معـدالت  - ٢٢
التبادل التجاري ما برحت تعيق التنمية والنمو يف العديد مـن البلـدان الـيت تعتمـد علـى السـلع 
األساسية إذ حتول دوهنا وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة. ويف الوقـت الـذي نشـدد فيـه علـى 
أمهية التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب، لتهدئـة خمـاوف البلـدان الناميـة 
املعتمدة على السلع األساسية، نتعـهد مبضاعفـة جـهودنا يف عمليـة تنويـع هـذه السـلع للتغلـب 

على القيود اليت يواجهها التوريد.  
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وندرك بأن االجتاه اجلديد صوب زيادة حترير التجارة قد أتاح فرصا جديـدة للتجـارة  - ٢٣
واالستثمار يف البلدان النامية. وهلذا يتعني على بلدان اجلنوب أن تعمل علـى متتـني التجمعـات 
ـــز  االقتصاديــة اإلقليميــة وتعزيــز التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب. وعليــه، نتعــهد مبواصلــة تعزي
التجمعات االقتصادية دون اإلقليمية واإلقليمية والترتيبـات األقاليميـة مـن أجـل تعزيـز التعـاون 

التجاري بني بلدان اجلنوب.  
نشــدد بقــوة علــى ضــرورة زيــادة إمكانيــة حصــول البلــدان الناميــة علــى املعـــارف  - ٢٤
والتكنولوجيـا ونقلـها، مبـا فيـها تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت. ونرحـب بـاملؤمتر العـــاملي 
املعين مبجتمع املعلومات الذي سيعقد على مرحلتني: األوىل يف جنيف يف عام ٢٠٠٣ والثانيـة 
يف تونس يف عام ٢٠٠٥. ونعترب هذا األمر فرصة فريدة من نوعها للعثـور علـى وسـائل فعالـة 
ومبتكرة الستخدام مـا تنطـوي عليـه تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت مـن طاقـات بطريقـة 
ــــو مجيـــع البلـــدان إىل املشـــاركة بنشـــاط يف عمليـــة  ختــدم التنميــة يف البلــدان الناميــة. وندع
التحضـري للمرحلـة الثانيـة مـن مؤمتـر القمـة الـــيت ســتعقد يف تونــس يف تشــرين الثــاين/نوفمــرب 
٢٠٠٥، واملشـاركة بنشـاط أيضـــا يف املؤمتــر ذاتــه. وندعــو مجيــع الــدول األعضــاء واالحتــاد 
الـدويل لالتصـاالت السـلكية والالسـلكية إىل احملافظـة علـــى التزامــها بالعمليــة وتعزيــزه وفقــا 
لقـرارات اجلمعيـة العامـة، وذلـك مـع الدعـم الفعلـي الـــذي تقدمــه األمــم املتحــدة ووكاالهتــا 

املتخصصة.  
نشيد بقادة أفريقيا وشعوهبا على ما يبدونه من تفان لتنفيذ الشراكة اجلديدة من أجـل  - ٢٥
تنميـة أفريقيـا الـيت هتـدف إىل إرسـاء شــراكة حقيقيــة يف ســبيل تنميــة أفريقيــا؛ ونقطــع علــى 
أنفسنا عهدا بدعم تنفيذ هذه الشراكة عرب التعاون بـني بلـدان اجلنـوب. ونؤيـد بشـدة اجلـهود 
الـيت يبذهلـا حاليـا اجملتمـع الـدويل ملسـاعدة أفريقيـا علـى تنفيـذ هـذه الشـراكة وندعـــو اجلــهات 
املاحنـة ومنظومـة األمـم املتحـدة واجملتمـع املـدين والقطـــاع اخلــاص ملواصلــة املســامهة فعليــا يف 

تنفيذها. 
نؤكد من جديد ضرورة معاجلـة الشـواغل اخلاصـة الـيت هتـم أقـل البلـدان منـوا وندعـو  - ٢٦
إىل تنفيذ برنامج عمل بروكسل للعقـد ٢٠٠١-٢٠١٠ علـى حنـو فعـال ويف حينـه. ويف هـذا 
الصدد، وإذ نفيد من أوجـه التكـامل االقتصـادي بـني البلـدان الناميـة، حنـن عـازمون يف سـياق 
التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب علـى حفـز املبـادرات املنـاصرة ألقــل البلــدان منــوا، وذلــك بعــدة 
وسـائل مـن بينـها إنشـاء آليـات ثالثيـة ملسـاعدة أقـل البلـدان منـــوا مســاعدة أفضــل. ويف هــذا 
السياق، متخض املؤمتر الـوزاري ألقـل البلـدان منـوا الـذي ضـم رئيـس جمموعـة الــ ٧٧ والـذي 
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عقـد يف الربـاط، اململكـة املغربيـة يومـــي ٢٤ و ٢٥ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ عــن زخــم يلــزم 
استغالله. 

نرحب بربنامج عمل أملايت الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الـوزاري للبلـدان الناميـة  - ٢٧
غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية البلـدان املاحنـة املعـين بالتعـاون يف جمـال النقـل العـابر، 
ـــايت يومــي ٢٨ و ٢٩ آب/ أغســطس ٢٠٠٣ ونوقشــت فيــه االحتياجــات  الـذي عقـد يف أمل
اخلاصة للبلدان النامية غري الساحلية يف إطار عاملي جديد للتعاون يف جمال النقل العابر للبلـدان 
النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية، وندعـو أصحـاب املصلحـة إىل تنفيـذ برنـامج 

عمل أملايت على حنو تام وفعال. 
وبينما نشدد على التحديـات الكبـرية الـيت تطرحـها هشاشـة الـدول اجلزريـة الصغـرية  - ٢٨
الناميــة، ندعــو اجملتمــع الــدويل، ال ســيما اجلــهات املاحنــــة الثنائيـــة واملتعـــددة األطـــراف إىل 
الوفاء مبا قطعته على نفسها من تعهدات ذات صلة بربنامج عمل بربادوس وجتديدها والتعـهد 
مبسـاندة اجلـهود الـيت تبذهلـا هـذه الـدول، وذلـك بعـدة وسـائل مـن بينـها التعـــاون بــني بلــدان 
اجلنوب، من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. كما حنثها علـى تقـدمي دعمـها الكـامل إىل 
ـــتعراض  االجتمـاع الـدويل الـذي ستسـتضيفه حكومـة موريشـيوس يف عـام ٢٠٠٤ إلجـراء اس
شامل لربنامج عمل بربادوس املتعلق بالدول اجلزرية الصغرية النامية، واملشـاركة فيـه مشـاركة 

فعالة. 
نؤكد من جديـد أمهيـة التضـامن بـني بلـدان اجلنـوب، ويف هـذا الصـدد نرفـض رفضـا  - ٢٩
قاطعا القوانني والنظم اليت يتجـاوز أثرهـا احلـدود اإلقليميـة ومجيـع التدابـري القسـرية األخـرى، 
مبـا يف ذلـك العقوبـات األحاديـة اجلـانب الـيت تفـرض علـى البلـدان الناميـــة وتســاهم يف إعاقــة 
منوهـا وتنميتـها اقتصاديـا وتتنـاىف مـع مبـادئ القـانون الـدويل وميثـاق األمـم املتحـــدة ومبــادئ 

النظام التجاري املتعدد األطراف. 
نؤكـد مـن جديـد التزاماتنـا بتكثيـف جـهودنا لتنفيـذ الـربامج وخطـط العمـــل اخلاصــة  - ٣٠
بالتعـاون بـني بلـدان اجلنـــوب الــيت اعتمدهتــا املؤمتــرات ومؤمتــرات القمــة اخلاصــة بــاجلنوب، 
وخباصـة برنـامج عمـل هافانـا. ويف هـذا اإلطـار، حددنـا أولويـــات ســتنفذ مباشــرة وذلــك يف 
جماالت التعاون اإلقليمي والتجـارة واالسـتثمار واألغذيـة والزراعـة وامليـاه والصحـة، ال سـيما 
وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـــرية/اإليــدز واملالريــا والســل وغريهــا مــن األمــراض املعديــة 
والتعليـم وتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت ، وذلـك بعـدة وسـائل مـن بينـها تبـادل أفضـــل 
املمارسات. ونتعهد بتنفيذ هذه األولويات واملبادرات الــيت حـددت يف املؤمتـر الرفيـع املسـتوى 
املعـين بالتعـاون بـني بلـدان اجلنـوب واإلسـراع يف تنفيـذ األهـداف املقرونـــة بإطــار زمــين الــيت 

حددها املؤمتر. 
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نعرب عن تقديرنا وامتناننا للمملكة املغربية ولشعبها على حسن تنظيـم املؤمتـر الرفيـع  - ٣١
املستوى املعين بالتعاون بني بلدان اجلنوب واستضافته وعلى كرم الضيافة اليت خّصونا هبـا يف 

مدينة مراكش. 
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املرفق الثاين للرسالة املؤرخة ١٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤ املوجهة إىل 

األمني العام من املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة   
 إطار عمل مراكش لتنفيذ التعاون بني بلدان اجلنوب 

إن املشاركني يف املؤمتر الرفيع املستوى املعين بالتعـاون بـني بلـدان اجلنـوب املعقـود يف 
مراكش، املغرب، يف الفترة من ١٦ إىل ١٩ كانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٣، بعـد أن اعتمـدوا 
إعـالن مراكـش املتعلـق بالتعـاون بـني بلـدان اجلنـوب، وإذ استرشـدوا بأحكـــام برنــامج عمــل 
هافانا، ويف حني شددوا على أن تنفيذ التعاون بـني بلـدان اجلنـوب يتوقـف علـى إدمـاج ذلـك 
التعاون على حنو كاف يف سياسات واستراتيجيات التعاون املتبعة علـى الصعـد الوطنيـة ودون 

اإلقليمية واإلقليمية والدولية، فقد وافقوا على تنفيذ التدابري واملبادرات التالية: 
إجراء دراسة، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بشأن ما ينطوي عليه تكثيـف  - ١
ـــن القطــاع اخلــاص أو مــن  التفـاعل بـني وكـالء األعمـال التجاريـة يف البلـدان الناميـة سـواء م
القطاع العام من إمكانيات، على أن تشتمل الدراسـة علـى توصيـات بشـأن سـبل استكشـاف 
اإلمكانيـات الـيت تنطـوي عليـها املشـاريع املشـــتركة يف اجملــاالت املختلفــة استكشــافا كــامال. 
وسوف تقدم هذه الدراسـة إىل نـدوة دراسـية سـتعقد علـى هـامش مؤمتـر القمـة الثـاين لبلـدان 
اجلنوب املقرر عقده يف عام ٢٠٠٥ ملناقشتها وتقـدمي توصيـات بشـأهنا هبـدف حتليـل املشـاريع 
املشـتركة املوجـودة فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب وحتديـد سـبل ووسـائل النـهوض بتلـك املشـــاريع 

املشتركة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة باملشاريع املشتركة املوجودة يف بلدان اجلنوب. 
ـــادل مؤسســات البحــوث واجلامعــات يف البلــدان الناميــة للخــربات  مواصلـة دعـم تب - ٢
والتجارب فيما بينها وإنشاء شبكة خاصة ببلدان اجلنوب لتلك املؤسسـات واجلامعـات تعمـل 
ـــة ونقــل التكنولوجيــا مــن خــالل تبــادل الــربامج  علـى تعزيـز تطويـر التعليـم واملـهارات التقني

والطالب واألكادمييني وتوفري منح دراسية وهبات ألغراض التعليم والتدريب. 
العمل صوب بلوغ أهداف القضاء على األمية بواسطة إجياد مشاريع خاصـة بـالتعليم  - ٣
األساسـي وباسـتخدام اخلـربات واملعـارف املتوفـرة لـدى بعـض البلـدان الناميـة بوسـائل عديــدة 

منها التعاون الثالثي األطراف. 
دعم إنشاء صندوق طوعي دويل للتضامن الرقمي ليكون مبثابة آلية مبتكـرة تسـهم يف  - ٤
بناء جمتمع معلومات عاملي شامل ويف تنفيذ خطة التضامن الرقمي املبينـة يف خطـة العمـل الـيت 
اعتمدها املؤمتر العاملي جملتمع املعلومات، املعقود يف جنيـف يف الفـترة مـن ١٠ إىل ١٢ كـانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠٣. 
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حتسني التنسيق واملواقف التفاوضية املشـتركة بشـأن املسـائل الرئيسـية املطروحـة علـى  - ٥
بساط املفاوضات التجارية املتعددة األطـراف وخباصـة برنـامج عمـل الدوحـة. وميكـن يف هـذا 

السياق حتديد آليات لتبادل املعلومات بني البلدان النامية ولبناء القدرات. 
العمل معا على معاجلة القيود الـيت تعرقـل حركـة مـوردي اخلدمـات عـرب احلـدود مـن  - ٦
بلدان اجلنوب إىل أسواق البلدان املتقدمة النمو باعتبار أن هـذه احلركـة متثـل ركنـا أساسـيا يف 

توسيع نطاق الصادرات والقضاء على الفقر. 
ــاد) يف  دعـم الـدور الـذي يضطلـع بـه مؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة (األونكت - ٧
حتليـل السياسـات والتوصـل إىل توافـــق يف اآلراء ملســاعدة بلــدان اجلنــوب يف حتديــد وتطويــر 

معايري مرجعية للتنمية يف املفاوضات املتعددة األطراف. 
تشجيع االستثمار بـني البلـدان الناميـة بوسـائل منـها إبـرام اتفاقـات ثنائيـة (معـاهدات  - ٨
ـــال ترويــج االســتثمار وتبــادل  اسـتثمار ثنائيـة) وتبـادل اخلـربات الالزمـة لبنـاء القـدرات يف جم

املعلومات بشأن فرص االستثمار. 
عقد مؤمتــر معنـــي باهلياكل األساسية املادية الالزمة للتنمية برعاية جمموعة الــ ٧٧ يف  - ٩
موعد أقصاه عـام ٢٠٠٥ بغـرض تنـاول مسـألة التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب يف هـذا اجملـال يف 
ضوء خربات خمتلف املناطق اإلقليمية ودعـوة اللجنـة احلكوميـة الدوليـة للمتابعـة والتنسـيق إىل 
أن تناقش يف هذا السياق نطاق ومكان عقـد هـذا املؤمتـر وأن تقـدم توصيـات هبـذا الشـأن إىل 

االجتماع الوزاري السنوي جملموعة الـ ٧٧. 
حث الدول األعضاء يف النظام الشامل لألفضليات التجاريـة فيمـا بـني البلـدان الناميـة  - ١٠
ـــز  علـى االنتفـاع بصـورة كاملـة مـن هـذه األداة يف تنشـيط التجـارة بـني بلـدان اجلنـوب وتعزي
فعاليـة ذلـك النظـام باإلسـراع يف عمليـة التصديـق علـى التــزامات التعريفـات الـيت مت التفـاوض 
عليـها يف دورتـه الثانيـة ومواصلـة العمـل اجلـاري يف جنيـف لعقـد جولـة ثالثـة مـن املفاوضــات 
ميكن الشروع هبا مبناسبة انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة يف 

سان باولو يف حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
دعم األنشطة والتدابـري الراميـة إىل فتـح أسـواق البلـدان املتقدمـة النمـو أمـام منتجـات  - ١١
البلدان النامية، وخباصة األنشطة والتدابري املتخذة يف إطـار منظمـة التجـارة العامليـة مـع مراعـاة 
مجلة أمور منها احتياجات أقل البلدان منوا والبلدان النامية املثقلة بـالديون للتغلـب علـى احلالـة 

احلرجة اليت تعاين منها. 
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تيسري ودعم انضمـام مجيـع البلـدان الناميـة الـيت قدمـت طلبـات لالنضمـام إىل منظمـة  - ١٢
التجارة العاملية، على أن يكون االنضمام على أسـاس شـروط شـافة واضحـة، والتشـديد علـى 
ضرورة عدم منع أي بلد من االشـتراك يف النظـام التجـاري املتعـدد األطـراف، وضـرورة عـدم 
إعاقة انضمام أي بلـد إىل منظمـة التجـارة العامليـة العتبـارات ال صلـة هلـا بالتجـارة، وضـرورة 
عدم مطالبة الدول املرشحة لالنضمام للعضوية بالتعهد بالتـزامات تتجاوز االلتزامات املطلوبـة 

من األعضاء. 
تبادل اخلربات والتجـارب يف جمـال اإلنتـاج الزراعـي هبـدف حتسـني اإلنتاجيـة واألمـن  - ١٣
الغذائي، وتقدمي الدعم يف هذا السياق إىل الربنـامج اخلـاص لألمـن الغذائـي املضطلـع بـه حتـت 
إشراف منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والذي ميثـل التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب ركنـا 
أساسيا من أركانه، والتعهد باستخدام إمكانياته استخداما كامال هبدف إذكاء روح التضـامن 
بني البلدان النامية، ومتكـني البلـدان الناميـة مـن االنتفـاع مـن خـربات وجتـارب البلـدان الناميـة 
ـــاج الغذائــي. والعمــل يف هــذا الســياق علــى تشــجيع ســائر صنــاديق  األخـرى يف جمـال اإلنت
ووكاالت وبرامج األمم املتحدة على الشروع يف بذل جهود مماثلة أو تقويـة مـا تقـوم بـه مـن 

جهود كل يف ميدان عملها ومسؤوليتها. 
تعزيز اإلجراءات التعاونية بني البلدان النامية الرامية إىل معاجلة قضايا السلع األساســية  - ١٤
بدعم من مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة األغذية والزراعـة والصنـدوق املشـترك 

للسلع األساسية. 
تأييد الدعــوة إىل تنظيـم حلقـة دراسـية دوليـة معنيـة بـاألمن الغذائـي تعقـد يف النصـف  - ١٥

الثاين من عام ٢٠٠٤ يف الربازيل. 
العمـل علـى زيـادة التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب ملكافحـة وبـــاء فــريوس نقــص املناعــة  - ١٦
البشرية/اإليدز واملالريا والسل وغري ذلك من األمراض املعدية مكافحة ناجحـة تشـمل تبـادل 
ـــراء العقاقــري  التجـارب واخلـربات وأفضـل املمارسـات فضـال عـن إبـرام ترتيبـات تعاونيـة يف ش
الوقائية والعالجية، وإيـالء اهتمـام خـاص لعـروض التعـاون الـيت تقدمـها بعـض البلـدان الناميـة 

وخباصة ما يتعلق منها باملوظفني الطبيني واستكشاف إمكانية إقامة تعاون ثالثي األطراف. 
استخدام كامل ما ينطوي عليه التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب مـن إمكانيـات يف متابعـة  - ١٧
تنفيذ املقرر الصادر يف ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٣ املتعلق بالفقرة ٦ من إعـالن الدوحـة بشـأن 
جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة والصحة العامة كيما يدرج يف االتفاق املتعلق 

جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة. 
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حث اجملتمع الدويل على دعم اجلهود اليت تبذهلا بلدان اجلنـوب يف معاجلـة التحديـات  - ١٨
اليت فرضها عليها وباء فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 

دعم تنفيذ برنامج إيصـال الرعايـة الصحيـة فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتشـجيع علـى  - ١٩
توسيع دائرة التعاون بني شـركاء بلـدان اجلنـوب وبلـدان اجلنـوب ذاهتـا مـع اإلقـرار يف الوقـت 

نفسه باجلهود اليت بذلتها بعض البلدان النامية يف توفري موظفني طبيني. 
االشـتراك يف منـهاج عمـل املـوارد التدريبيـة الـذي وضعـه األونكتـاد يف جمـال التجــارة  - ٢٠

والتنمية والذي يرمي إىل تعزيز القدرات التدريبية يف البلدان النامية. 
تبــادل التجــارب واخلــربات بشــأن الــربامج املتعلقــة علــى وجــه اخلصــوص بالنســـاء  - ٢١

واألطفال. 
ــــادرة الســـياحة اإللكترونيـــة (E-Tourism) يف مطلـــع عـــام ٢٠٠٤  دعــم تدشــني مب - ٢٢
واالشتراك يف هذه املبادرة اليت صممـها األونكتـاد هبـدف مسـاعدة البلـدان الناميـة يف الـترويج 

للسياحة. 
ـــات ذات  تطويـر التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب يف جمـال إدارة الديـون بدعـم مـن املنظم - ٢٣
الصلة مبا فيها األونكتاد، ووضع جتارب وخربات البلدان النامية يف خدمة بلدان نامية أخـرى، 

وال سيما يف البلدان النامية الفقرية املثقلة بالديون. 
اإلقــرار باحلاجــة إىل توســيع نطــاق مشــاركة البلــدان الناميــة يف اجلــــهود املشـــتركة  - ٢٤
ــــيت  الراميــة إىل التغلــب علــى الفقــر املدقــع، واإلحاطــة علمــا يف هــذا الســياق باملبــادرات ال
ـــن عنــها يف الــدورة الثامنــة واخلمســني  اضطلعـت هبـا البلـدان الناميـة، مبـا فيـها املبـادرات املعل

للجمعية العامة. 
ـــة علــى  دعـوة الوحـدة اخلاصـة بالتعـاون بـني بلـدان اجلنـوب للعمـل مـع البلـدان النامي - ٢٥
صياغة برامج متبادلة النفـع واملسـاعدة علـى تنفيذهـا بغـرض االسـتجابة لالحتياجـات العاجلـة 
للبلـدان الناميـة، ودعـوة برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أيضـا إىل كفالـة إدمـاج بعـــد التعــاون 
بـني بلـدان اجلنـوب يف مجيـع أنشـطته. وجتـدر اإلحاطـــة علمــا مــع االهتمــام يف هــذا الســياق 
بالتوصيـات امللموســـة الصــادرة عــن االجتمــاع الرفيــع املســتوى للشــركاء احملوريــني لبلــدان 
اجلنـوب والتعـــاون الثالثــي األطــراف املعقــود يف تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٣ يف هــاجنزو، 

الصني. 
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تأييد الدعوة إىل عقد منتدى معين باملياه هبدف التشجيع على تبـادل املعـارف العلميـة  - ٢٦
والتكنولوجية وتبادل اخلربات وأفضل املمارسـات بـني البلـدان الناميـة، وذلـك بعـد نظـر جلنـة 

التنمية املستدامة يف هذه املسألة. 
تأييد تعزيز الوحدة اخلاصة بالتعاون بني بلدان اجلنوب التابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة  - ٢٧
اإلمنائي بوصفها مركزا لتنسـيق التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب يف إطـار منظومـة األمـم املتحـدة، 
بوسائل منها تعزيز قدرة الوحدة على تنسيق القضايا اليت هتم بلدان اجلنوب يف منظومـة األمـم 
املتحدة على حنو ميكن الوحدة من سـرب اخلـربات بصـورة مالئمـة وتعزيـز املبـادرات يف ميـدان 

التعاون بني بلدان اجلنوب وتقدمي الدعم هلا. 
إقامـــة آليـــات منتظمـــة للمشـــاورات واالتصـــاالت وتعزيزهـــا وتبـــادل املعلومـــــات  - ٢٨
واخلربات بني التجمعات االقتصادية اإلقليمية ودون اإلقليمية وكذلك مـع الشـبكات الداعمـة 

للتنمية. 
كفالـة اسـتخدام التعـاون الثالثـي األطـراف علـى النحـو األكمـــل وإشــراك املنظمــات  - ٢٩
الدوليـة واإلقليميـة ذات الصلـة يف ذلـك التعـاون فضـال عـن إشـراك جمتمـع األعمـال التجاريـــة 

واجملتمع املدين إشراكا كامال يف ميدان التعاون بني بلدان اجلنوب بغية متتني أواصره. 
دعـم منـاهج التعـاون احلاليـة املربمـة بـــني البلــدان األفريقيــة واآلســيوية وبــني البلــدان  - ٣٠
األفريقية وبلدان أمريكا الالتينية بوصفها أدوات فعالة يف تنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة 

التصحر، وخباصة فيما يتعلق بتبادل اخلربات فيما بينها. 
دعم اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون بني بلدان اجلنوب التابعـة للجمعيـة العامـة  - ٣١
لألمم املتحدة فيما تقوم بـه مـن جـهود السـتطالع إمكانيـة توسـيع نطـاق برامـج التعـاون بـني 

بلدان اجلنوب يف إطار منظومة األمم املتحدة. 
ــــاون  التشــجيع علــى زيــادة التشــاور والتعــاون بــني الوحــدات الوطنيــة املعنيــة بالتع - ٣٢
االقتصادي والتقين فيما بني البلدان الناميـة علـى الصعيـد اإلقليمـي إذا اقتضـى األمـر مـن أجـل 

زيادة فعالية وكفاءة االضطالع بالربامج واملشاريع. 
التشجيع على تقويـة قـاعدة البيانـات اإللكترونيـة التابعـة لشـبكة املعلومـات مـن أجـل  - ٣٣
التنمية اليت تشغلها الوحدة اخلاصـة املعنيـة بالتعـاون بـني بلـدان اجلنـوب التابعـة لربنـامج األمـم 
املتحدة اإلمنائي، وحتديثها بصورة دورية وذلك بالتنسيق مع احلكومات وعلى حنـو يتيـح نشـر 
املعلومـات املوجـودة فيـها علـى أوسـع نطـاق ممكـن ويتيـح أيضـا إمكانيـة االسـتفادة مـن تلـــك 
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املعلومات والتجارب وأفضل املمارسات واالتصال بالشركاء احملتملـني يف عمليـة التعـاون بـني 
بلدان اجلنوب. 

دعم املبادرات الثنائية اليت اضطلعت هبا بعـض البلـدان الناميـة مـن أجـل إلغـاء الديـون  - ٣٤
املترتبة يف ذمة أقـل البلـدان منـوا وتشـجيع البلـدان الناميـة األخـرى يف هـذا السـياق أيضـا علـى 
اختـاذ مبـادرات إضافيـة لتعزيـز التضـامن يف أوسـاط هـذه اجملموعـة الشـديدة التـأثر مـن البلــدان 

النامية. 
االستمرار أيضا يف إعمال مجيع املبادرات الرامية إىل حتسـني فـرص وصـول صـادرات  - ٣٥

أقل البلدان منوا إىل األسواق ودعوة البلدان النامية الختاذ مزيد من املبادرات املماثلة. 
ـــدان  التشـجيع علـى اختـاذ مبـادرات لصـاحل أقـل البلـدان منـوا يف سـياق التعـاون بـني بل - ٣٦
اجلنوب وذلك بتنفيذ مشاريع يف جمـاالت مثـل بنـاء القـدرة اإلنتاجيـة وتنميـة املـوارد البشـرية، 
وتقـدمي املسـاعدة التقنيـة، وتبـادل أفضـل املمارسـات، وال سـيما يف املسـائل املتصلـــة بالصحــة 
والتعليم والتدريب املهين، والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والتجارة واالستثمار والتعاون يف جمال 

النقل العابر. 
ــــري الســـاحلية وبلـــدان املـــرور العـــابر الناميـــة، يف إطـــار  تشــجيع البلــدان الناميــة غ - ٣٧
تنفيذ برنامج عمل أملايت، على مواصلة تكثيف أواصر التعـاون فيمـا بينـها مـن خـالل ترتيبـات 
واتفاقـات املـرور العـابر القائمـة بينـها. ويف هـذا الســـياق، تدعــو البلــدان املاحنــة واملؤسســات 
املاليـة واإلمنائيـة املتعـــددة األطــراف إىل كفالــة تنفيــذ برنــامج عمــل أملــايت تنفيــذا فعــاال مــن 
خـالل تزويـد البلـدان الناميـــة غــري الســاحلية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة باملســاعدة املاليــة 

والتقنية املناسبة. 
وضع السياسات الراميـة إىل دعـم اجلـهود الـيت تبذهلـا الـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـة  - ٣٨
للتصـدي للتحديـات الكبـرية النامجـة عـن ضعفـها اهليكلـي، ودعـوة اجملتمـع الـدويل إىل احــترام 
وجتديد ما قطعه على نفسه من التزامات يف برنامج عمل بربادوس وإىل دعم مـا تبذلـه الـدول 
اجلزرية الصغرية النامية من جهود بوسائل عديدة منها التعاون بـني بلـدان اجلنـوب وذلـك مـن 

أجل متكينها من حتقيق األهداف اإلمنائية الدولية وبضمنها األهداف املبينة يف إعالن األلفية. 
مواصلـة إيـالء اهتمـام خـاص حلالـة البلـدان الناميـة اخلارجـة مـن الصراعـات، وخباصــة  - ٣٩
احلالــة يف أقــل البلــدان منــوا هبــدف متكنيــها مــن إصــالح هياكلــها السياســــية واالجتماعيـــة 
واالقتصادية أو إعادة بناء تلـك اهليـاكل عنـد االقتضـاء ومسـاعدهتا يف حتقيـق تلـك األولويـات 

اإلمنائية. 
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تكثيـف التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب علـى حفـظ املعـارف التقليديـــة واملــوارد اجلينيــة  - ٤٠
والـتراث الشـعيب ومحايتـها وتعزيزهـــا، وبنــاء توافــق يف اآلراء يف احملــافل الدوليــة ذات الصلــة 

وإعداد صكوك دولية ملزمة قانونا بشأن حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بتلك املسائل. 
ـــادل الدرايــة العلميــة والتكنولوجيــة يف إجيــاد املصــادر، واإلدارة  تعزيـز التعـاون يف تب - ٤١
الفعالة، واحلفاظ على املياه واسـتخدامها علـى حنـو يضمـن اسـتدامتها، وفقـا ألحكـام القـانون 

الدويل ذات الصلة. 
تأييد عقد املنتدى العـاملي للتنميـة مـن ١٦ إىل ١٧ شـباط/فـرباير ٢٠٠٤ يف الدوحـة،  - ٤٢
قطـر، لتبـادل اآلراء حـول كيفيـة حتقيـق األهـداف اإلمنائيـــة ومواجهــة مــا يتصــل بذلــك مــن 

حتديات. 
تأييد إجراء املشاورات واالستمرار يف تبادل اآلراء بني البلـدان الناميـة بشـأن القضايـا  - ٤٣
اليت تتناوهلا األحداث الرفيعة املستوى الـيت تنظمـها األمـم املتحـدة فضـال عـن القضايـا الناشـئة 

األخرى ذات الصلة بالتنمية. 
القيام خبطوات فورية لتوسيع موارد صندوق برييس - غرييرو االستئماين.  - ٤٤

تعزيز القدرة الفنية ألمانة جمموعة الـ ٧٧ (مكتب الرئيـس) عـرب قيـام الـدول األعضـاء  - ٤٥
يف جمموعة الـ ٧٧ بتسديد اشتراكاهتا املالية بانتظام ويف حينها. 

تعزيز مركز اجلنوب ليكـون مبثابـة مركـز دراسـات متخصـص لبلـدان اجلنـوب جيـري  - ٤٦
برامج أحباث دعما ملفاوضاهتا. 

حث مجيع الدول األعضاء على تسديد اشتراكات خاصة للصنـدوق اخلـاص جملموعـة  - ٤٧
الـ ٧٧ ملتابعة وتنفيذ القرارات اخلتامية للمجموعة اليت اختذهـا رؤسـاء الـدول واحلكومـات يف 

هافانا. 
تقدمي توصية إىل اللجنة احلكومية الدولية للمتابعة والتنسـيق يف دورهتـا احلاديـة عشـرة  - ٤٨
بإنشاء فريق دراسة حكومي دويل مفتوح العضوية يعمل علـى تنظيـم حلقـة عمـل بـني الـدول 
النامية بغية النظر يف جدوى مصرف جمموعة الـ ٧٧ للتجارة والتنميـة املقـترح إنشـاؤه وتقـدمي 
تقرير عن النتائج اليت توصلت إليها، عن طريق االجتماع الـوزاري السـنوي جملموعـة الــ ٧٧، 

إىل مؤمتر القمة الثاين لبلدان اجلنوب يف عام ٢٠٠٥ للنظر فيه. 
تعزيز التعاون والتنسيق بني جمموعة الـ ٧٧ وحركة عدم االحنيـاز يف الـترويج للتعـاون  - ٤٩
بني بلدان اجلنوب عن طريق الطلب إىل جلنة التنسيق املشتركة االجتماع بشكل أكثر انتظامـا 
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ملناقشـة القضايـا ذات االهتمـام املشـترك يف جمـــال التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب حيــث ميكــن 
استكشاف ما ينطوي عليه من أوجه تآزر يف ما بينها. 

إنشاء فريق مفتوح العضوية ملتابعة التعاون بـني بلـدان اجلنـوب، تـابع لرئيـس جمموعـة  - ٥٠
الـ ٧٧، يقدم تقاريره إىل االجتماع الوزاري السنوي جملموعة الـ ٧٧ عن مدى تنفيـذ التعـاون 

بني بلدان اجلنوب. 
 


