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G-77/SS/2005/2 

 
 

 مشروع خطة عمل الدوحة
 

ي       نحن رؤساء دول وحكومات مجموعة       سبعين والصين، المجتمع سبعة وال ن ال
 2005يونيو / حزيران 16الى  12ممتدة من في الدوحة، قطر، خالل الفترة ال  

ة    ة لمجموع وب الثاني ة الجن اد قم بة انعق ي مناس ام  ، واست77، ف ادًا بأحك رش
دة   77ا الذي اعتمدته قمة الجنوب األولى لمجموعة         برنامج عمل هافان   ، المنعق

ن     رة م الل الفت ا خ ا آوب ي هافان ى 10 ف سان  14 ال ل /ني و إذ   ،2000ابري
 .نعاود  التأآيد على أهميتهما 

الن   ذ إع نا تنفي د استعرض ة    وق ا لمجموع ل هافان ة عم ذلك77 وخط   وآ
 .التحديات التي تواجهها في تعزيز التنمية 

د قي م    وق ور وظل اظم ج المي وتع صاد الع ر االقت رعة تغي د وس د تعقي ا تزاي من
 ة الجوانب ؛  من تحديات جديدة متعدد وما ينتج عنهالنظام االقتصاد العالمي

ة    سيق والمتابع ة التن رة للجن دورة العاش تنتاجات وتوصيات ال وإذ نرحب باس
دان ال          ين البل دة في      الحكومية الدولية المعنية بالتعاون االقتصادي ب ة المنعق نامي

ن       رة م الل الفت المية ،خ ران اإلس ة إي ران بجمهوري ى 18طه  آب 23 إل
 ونتائج واستنتاجات لجنة التنسيق والمتابعة الحكومية الدولية      2001أغسطس  /

  ؛ 2005مارس /آذار 23 إلى 21المنعقدة في هافانا آوبا خالل الفترة من 
ادرات التي ا         ؤتمر     وإذ نرحب أيضا بالتدابير والمب ع المستوى    التخذها الم رفي

ة المتحدة               ارات العربي ة اإلم المعني بالعلوم والتكنولوجيا المنعقد في دبي ،دول
ن   رة م ي الفت ى27ف وبر 30 إل شرين أول / أآت ع 2002ت دى رفي  ، والمنت

رة              د في الدوحة قطر خالل الفت تثمار المنعق المستوى المعني  بالتجارة واالس
  ؛2004ن أول آانو /ر ديسمب6إلى 5من 

ذ   ين بتنفي راآش الخاص ل م ار عم راآش وإط إعالن م ضا ب ب أي وإذ نرح
وب  ال اون جن ؤتمر     -تع ي الم ا ف م اعتمادهم ذين ت وب ال ستوى  الجن ع الم رفي

رة من            -المعني بالتعاون جنوب   ى   16جنوب والذي عقد في مراآش في الفت إل
  ؛2003 ديسمبر 19

ى ولكن           واقتناعا منا بأن آثيرا من األهداف قد أ        وب األول ة الجن ذ قم نجزت من
ا       التنفيذ العملي والكامل لبرنامج عمل هافانا يتطلب توفير موارد آافية والتزام

 سياسيا جماعيا من جانب الدول األعضاء في المجموعة ؛
ين       الحاجة إلى  برنامج عمل هافانا ، على    وإذ نشدد ، التزامًا ب     اون ب  تكثيف التع

ع ا    ي جمي ة ف دان النامي ة     البل ة ودون اإلقليمي عدة الثنائي ى األص االت عل لمج
 واإلقليمية واألقاليمية ؛

وب                 دان الجن ين بل وإذ نؤآد على ضرورة مواصلة تعزيز الوحدة والتضامن ب
شكل عنصراً    ك ي ار أن ذل ة     ال غنى باعتب ا في التنمي دفاع عن حقن ه في ال  عن
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ة       وفي ا      ، خلق نظام دولي منصف وأآثر عدال ء المجال  ومن أجل صيانة وإنم
سياسي ة لن ال دان النامي ضروري للبل دافها  تمكن م ال ق أه لة تحقي ن مواص
 ؛ التنموية

  ؛ 77وإذ نؤآد مجددا على النهج اإليجابي الذي يسترشد به عمل مجموعة 
وب          ىبالحاجة إل  وإذ نقرّ   التعجيل بتنفيذ وتيرة اإلجراءات التي اتفق عليها الجن

 ؛ 
اود  ود حاالوإذ نع ى وج د عل وم الخاصةجتأآي ة الهم ة لمعالج دانب ة ماس  البل

 خالل العقد  نموًا االقللبلدانا التعجيل بتنفيذ برنامج عمل    من خالل  نموا   االقل
 ؛2010 حتى 2001الممتد من 
  :التالي على النحو ونلتزم بتنفيذها عمل الدوحة خطة دنقرر اعتما

 
 : العولمة-ا

ا       -1 شترآة تأمين تراتيجية م ع إس ل وض ن أج ل م سياسة   العم ال لل ق  مج  لخل
ارة      االت التج ي مج االت وخاصة ف ع المج ي جمي ة ف دان النامي ة للبل الوطني

ت صناعية واالس ة وال سياسة المالي ا يمكّن ،ثمار وال اد أصوب   اهمم ن اعتم  م
ا                 ة وتحقيق حقه ا الوطني التدابير واإلجراءات  المناسبة لمصالحها وأولوياته

 .في التنمية 
اد       -2 أن االعتم ة تحدي                اإلقرار ب ر آاف لمواجه سوق وحدها غي ات ال ى آلي عل

ق      ة، ولتحقي ق العولم ى طري سير عل ي ال ذ ف المي آخ صاد ع ي  اقت ة ف التنمي
ك المتضمنة في   إعالن          ك تل األهداف التنموية المتفق عليها دوليا بما في ذل

   .األلفية للتنمية
ك ب  -3 ة وذل يدة للعولم ق إدارة رش ة خل دولي بغي ع ال ع المجتم ل م صدي العم الت

ار دان  لالفتق ب البل ن جان ة م ة وفعال شارآة آامل ز م ة وتعزي ى الديمقراطي  إل
اييره فضال                 ة ووضع مع رارات االقتصادية الدولي النامية في عملية اتخاذ الق

 .لية المالية والنقدية والتجاريةعن تعزيز الشفافية في النظم الدو
 الدولية وبخاصة تلك    الدعوة إلى مزيد من التنسيق بين المؤسسات والوآاالت        -4

ر من          در أآب التي تتعامل مع قضايا التنمية والتمويل والنقد والتجارة لتعزيز ق
 . االتساق في سياساتها بحيث تصبح إنمائية المنحى على نحو أآبر

ارة     -5 ة والتج دة للتنمي م المتح ؤتمر األم ى  م ب إل اد(أن نطل ز )األونكت  ومرآ
ق            الجنوب بالتشاور مع الدول األعضاء أ       شفا من خالل  سبل وطرائ ن يستك

ات     ي العالق سياسة ف ال ال وم مج ل مفه ة تفعي ي آيفي ا التحليل ا وعملهم بحثهم
ددة    ة والمتع ديات الدولي ع المنت ي جمي ك ف ي ذل ا ف ة بم صادية الدولي االقت

  .األطراف ذات الصلة
ث        -6 ة وح اعي للعولم د االجتم ة بالبع ة المعني ة العالمي ر اللجن ب بتقري الترحي

ام  الجمع الء االهتم ى إي دة عل م المتح ة األم ان منظوم ات ولج ة وهيئ ة العام ي
الكامل لالقتراحات والتوصيات الواردة فيه بقصد المساهمة في جعل العولمة           
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ة             ومنصفاً  شامالً نظامًا دان النامي  لجميع شعوب العالم مع مراعاة ظروف البل
 .واحتياجاتها  الوطنية وأولوياتها وسياساتها

اً           التأآد من    -7 ة احترام  احترام البرامج والسياسات الموضوعة في سياق العولم
دولي وبخاصة حين                  آامًال انون ال م المتحدة والق اق األم  لمبادئ ومقاصد ميث

دتها   يادتها ووح تقاللها وس رام اس دول واحت ين ال ساواة ب ا صلة بالم ون له يك
ة ةالترابي ي شؤونها الداخلي دخل ف دم الت ك  وع ى أن تل شديد عل ادئ ، والت المب

را    ة األط ل بتعددي زام الكام ام لاللت صدر إله ون م ي أن تك  فوالمقاصد ينبغ
ر عدالً  صادي أآث ام اقت ة نظ ن أجل إقام سعي م صافًاوال ًا وإن وفر فرص    وي

 .لرفع مستوى حياة شعوبنا
ة                -8 وم بالقواعد في إطار منظم ادل ومحك تعزيز قيام نظام تجارة منصف وع

ة         يكون شامالً التجارة العالمية مع ضرورة أن       د التنمي ة لبع  ، و يعطي األولوي
ي     ده ف رر عق سادس المق وزاري ال ؤتمر ال ياق الم ي س ى ف وة أول وآخط

سمبر غ  2005دي غ آون ي هون صين   ، ف ة لل ة الخاص ة اإلداري ث ، المنطق  حي
ة،  ارة الدولي ي التج ة ف دان النامي شارآة البل ادة م دة من زي ينبغي تعظيم الفائ

 : إجراءات من أجللهذه الغاية تتخذ وبلوغًا
ي        -1 واردة ف ة ال ة التنمي ه لوالي ل وج ى أآم از  عل اإلنج

ة   ام لمنظم س الع رار المجل ة وق وزاري للدوح الن ال اإلع
ي     ؤرخ ف ة الم ارة العالمي سطس / آب 1التج ي 2004أغ   ف

امج عمل الدوحة وخاصة في الزراعة                ،جميع مجاالت برن
ة     ر الزراعي واق غي ى األس ول إل دم الوص دمات،وع  ، والخ
ي      ة المنح ة التجاري ة الفكري ام الملكي  – TRIPS–ونظ

د دان     ،والقواع زة للبل رة  ومتمي شغيلية آبي ة ت الء معامل  وإي
ذ   شكالت التنفي ة لم ة وملموس ول عملي اد حل ة واعتم النامي

 .غل التي أثارتها البلدان الناميةالعالقة وللشوا
ل  -2 ن أج ددت م ي ح ة الت شكالت التجاري صدي للم  الت

دمج الكام  ام   ال ي النظ صغيرة ف ضعيفة وال صادات ال ل لالقت
دد األطراف رة ،التجاري المتع ي الفق ك ف ى ذل ا نص عل  آم

ة 35 الن الدوح ن إع ة   ، م ام لمنظم س الع رار المجل ي ق  وف
ة في       امج     2004سطس   آب أغ   أولالتجارة العالمي شان برن  ب

 .عمل الدوحة
رامج      -3 ستهدفة وب ة م ة وتقني ساعدة مالي وفير م مان ت ض

اء الق ى لبن ا المثل ى المزاي ي الحصول عل ساعدتها ف درات لم
 .ظام التجارة متعدد األطرافمن ن

ة  -4 ى أهمي شديد عل ز منظم الت ة ةتعزي ارة العالمي  التج
ا ق عالميته رورة  ،وتحقي ى ض دعو إل سياق ن ذا ال ي ه  وف

ق   دون عوائ ة ب ى المنظم ضمام إل ة االن ام عملي ل بإتم التعجي
رام الكامل     سياسية وذلك على نحو سريع وشفاف وم        ع االحت
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ل     ة أق ة وبخاص دان النامي ضيلية للبل ة التف ادئ المعامل لمب
واً  دان نم ب االن البل ي تطل ارة   الت ة التج ى منظم ضمام إل

 .العالمية
ة من نظام الحصص               -5 ة خالي  توفير فرص دخول مجاني

 ألسواق  لجميع المنتجات الواردة من جميع البلدان األقل نمواً       
ستطيع      ،البلدان المتقدمة النمو    ة التي ت دان النامي  وأسواق البل

كأن  ل ذل ب  ،تفع ا للتغل ز جهوده ود ذات وتعزي ى القي عل
 .الصلة باإلمدادات

 تحرير الخدمات التجارية في قطاعات وطرائق اإلمداد        -6
ق       ي الطرائ ة ف ة وخاص دان النامي سبة للبل ة بالن ذات األهمي

ى ة واألول نالرابع دمات م ي الخ ارة ف ام للتج اق الع   االتف
دادات   درتها  لإلم ز ق ى تعزي ة عل دان النامي ساعدة البل وم

ة  ا التنظيمي ر عمله ة وأط ى  ،الخدمي ا إل رار بحاجته ع اإلق  م
ة      ن اتفاقي ة م ادة الرابع ع الم سق م ة تت سياسة مرون ذ ب األخ
ي        ات الت ي القطاع تثمارية ف دفقات االس ادة الت ات  وزي الج

 .ا الوطنية سياساتهأهدافتحددها البلدان النامية على أساس 
ة  مع          -7 ة الفكري وق الملكي تعزيز البعد التنموي  لنظام حق

ة       ة بغي دان النامي ي البل ة ف ستويات التنمي ف م اة مختل مراع
ا          تأمين وصول غير مكلف لمنتجاتها األساسية الضرورية بم
ل   ات ونق ة والبرمجي ة واألدوات التعليمي ك األدوي ي ذل ف

 والخلق وفي هذا    اراالبتكالتكنولوجيا وتعزيز البحث وتحفيز     
 :عو إلى ندالصدد،

ل    - أ راءات لتعجي اذ إج ام   اتخ وير نظ ى تط ل عل العم
وتنفيذ الموضوعات الواردة في إعالن الدوحة        " التربس"

ة  د الملكي ة بقواع سائل المتعلق ة الم وزاري وبخاص ال
 . والداعمة التفاقية التنوع البيولوجي "تربس "الفكرية للـ

ة    - ب ة العالمي سبة للمنظم ة   وبالن ة الفكري ة الملكي لحماي
 ينبغي أن تضمن في      ،باعتبارها وآالة تابعة لألمم المتحدة    

ستقبلية  شطتها الم ا وأن شورة   ،خططه ك الم ي ذل ا ف  بم
ة دًا،القانوني ًا بع زز التنم تنموي ى   يع صول عل ة  والح ي
ادئ        المعرفة   ة والمب للجميع ووضع المعايير الداعمة للتنمي

ساعدة ا     الصديقة للتنمية وقواعد توجيه    ام الم ة  ية ألحك لتقني
 .ونقل التكنولوجيا ونشرها

ز            -9 ة لتعزي تعظيم التكامل التجاري واستدامته ودعم التكيف للبلدان النامي
افس، قدرتها على التفاوض واتخاذ التعديالت الضرورية لتمكينها من    التن

  :خاللوالتجارة بما في ذلك من 
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ز-1                              م وتعزي سات دع دى المؤس ة ل داد اإلنتاجي درات اإلم  ق
 .صغيرة ومتوسطة الحجمال
يكون بمثابة إضافة  – للمساعدة إقامة صندوق إنشاء وتنفيذ    -2  

ة         دان      –للمساعدة في أغراض التنمي ساعدة البل ى    لم ة عل  النامي
 .التكيف مع نظام تجاري عالمي أآثر انفتاحًا

ة       الخاص في  تثمار بمشارآة القطاع     تشجيع االس  -3                          اء بني  تطوير بن
ا في  ة بم دان النامي ارة في البل ا صلة بالتج ة له يطبيعي ك ف  ذل

ذ    دعم      االلتزامات من  سياق تنفي وفير ال ة لت دان النامي  جانب البل
  .التجارةلتنمية البنية األساسية لتسهيل 

ع  أي نوع من أنوا    دان النامية بسبب   ضمان عدم تقويض الميزة النسبية للبل      -10
 استخدامها إساءة    التدابير غير الجمرآية و     في بما في ذلك  التعسف       ،يةالحما

ول  د وص رى لتقيي ايير األخ ن المع ا م ة  وغيره ر التجاري واجز غي والح
دان  ى أسواق البل ة إل دان النامي والمنتجات البل ة النم د ، متقدم اودة التأآي ومع

ة  دان النامي ى ضرورة أن تلعب البل ة دورًاعل ايير المتعلق ي صياغة  المع  ف
 .لبيئة والصحة ضمن جملة أمور أخرىبالسالمة وا

 على أن تعمل على نحو وثيق مع أعضاء آخرين في                24 حث مجموعة الـ   -11
ك    77 ةمجموع ة وذل ة الدولي س المالي الح األس أمين إص ة لت ي محاول  ف

ال   صوت فع ا ب ن موقفه اإلعراب ع ة ف ، ب دان النامي شارآة البل ة وم ي عملي
وتحقيق  " مونتري"جل التنفيذ الكامل لتوافق     ر المالي الدولي من أ    اتخاذ القرا 

دان        درة البل ز ق صادية وتعزي ات االقت اطر األزم ن مخ د م تقرار والح االس
 . لمثل هذه األزماتاالستجابةالنامية على 

صلة             االستعجال  مناقشة قضية     -12 ة ذات ال ل الدولي  في اتخاذ تدابير في المحاف
ى                وال عل دفقات رؤوس األم المي لرصد ت  القصير   المدى على المستوى الع

ة         ضارب وحماي ال الم ة  رأس الم صادر وحرآ ق بم ا يتعل ي م ة ف وخاص
وال و      دفقات رؤوس األم ي إدارة ت ة ف دان النامي تقاللية البل ام  اس ار نظ اختي

 .حساباتها الرأسمالية
سويات ال        -13 ة       طلب تمثيل البلدان النامية في بنك الت شاء لجن ة من خالل إن دولي

ار               ين االعتب األسواق الناشئة بحيث يمكن  مراعاة  مصالح الجنوب وأخذها بع
 .عايير الدولية المالية والمصرفيةلدى وضع الم

اق من                   -14 ى اتف ة للتوصل إل ة الدولي  بذل مزيد من الجهد في المؤسسات المالي
ي الو    ة ف ون  فعال ة تك ة دولي ات مالي تنباط آلي ل اس دان  أج ات البل اء باحتياج ف

ة الخارج       ة والتجاري صدمات المالي أة ال ف وط ن تخفي ا م ة وتمكينه ة النامي ي
ي ت    ة الت دان النامي ة البل اداً   وبخاص ادراتها اعتم ول ص د دخ رًاعتم ى  آبي  عل

 .ةالصادرات السلعي
ة           -15  مواصلة الجهود المبذولة لتحديد مصادر ابتكارية للتمويل ألغراض التنمي

 على توفير التمويل على أساس مستقر وقابل للتوقع  وعلى أساس  تكون قادرة 
ي النهوض   ة ف دان النامي ل البل ةإضافي لتموي صبالتنمي صال  االقت ادية واستئ
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وع  ر والج أفة الفق صدد  .ش ذا ال ي ه ع  ،وف الزم لجمي ار ال الء االعتب ي إي  ينبغ
ق التقني  وخاصة من جانب الفري   لقيام بها في هذا الموضوع        األعمال التي تم ا   

الم     ادة الع اع ق ار اجتم ي إط شئ ف ذي أن ة ال ل االبتكاري ات التموي ي بآلي المعن
يس            ادرة رئ ى مب اء عل د بن ذي انعق ر وال وع والفق د الج ل ض ي بالعم المعن

 .2004في نيويورك في سبتمبرالبرازيل ألويس ايناسيو لوال دي سيلفا 
ين وزراء خارجيتن              -16 سيق ب د من التن ق مزي ة    الحث على تحقي ا ووزراء المالي

 .ساق في مبادراتنا مع بقية العالموالتخطيط والتجارة بغية تعزيز مزيد من االت
ى       -17 وف تحظ ة س دة أن التنمي م المتح ي إصالح األم ضمن ف رورة أن ن  ض

ستوى ة الم ة رفيع صلة  ،بأولوي دة ذات ال م المتح ة األم ات منظوم  وأن هيئ
دعم        ووآاالتها ومؤسساتها و صناديقها وبرامجها       ا ل ا وتأهيله سوف يتم تقويته

ة ذه األولوي ًا. ه ة  وبلوغ يس مجموع ة نكلف رئ ذه الغاي ورك77له ي نيوي  ، ف
بة  ديات المناس ي آل المنت اء المجموعة اآلخرين بالعمل ف ع رؤس اون م بالتع

 .على تعزيز هذا الهدف
 . التعاون مع المؤسسات ذات الصلة من أجل استكمال مؤشرات الهشاشة-18
د-19 سلع          ال ساهمة ال ز  م ل لتعزي امل ومتكام ي ش نهج دول ذ ب ى األخ عوة إل

 : اتخاذ إجراءات تشمل ضمن ما تشملاألساسية في التنمية من خالل
دان   -1   سات البل ي مؤس ة ف ة وبخاص ود اإلمدادي ة القي  دراس

ا      لالنامية الصغيرة ومتوسطة الحجم       ا من استغالل ميزته تمكينه
 .تنوعالنسبية والقيمة المضافة وال

ز ا       النظر -2   دة     في إنشاء صندوق تعزي دان المعتم صادرات للبل ل
اء المؤسسات وتطوير         السلع وذلك على تصدير     للترآيز على بن
 .سية رئيسية واالرتقاء بقدرة القطاع الخاصبناء بنية أسا

ة عن            -3   إلغاء الشروط الصعبة لدخول األسواق مثل تلك الناجم
سوق ا ل ال زةهياآ رة، والمتغ لمرّآ ضال ي ةف ايير البالغ  عن المع
 .بالمنتجاتالشدة المتصلة 

سّ       -4       رة  تعزيز فرصة حصول البلدان النامية على ائتمانات مي
 .تحسين الشروط المالية والتنظيمية أموال لدورص

سلع               -5 ى ال دة عل دان المعتم  وجوب الربط المنهجي من جانب  البل
دين م     ة ال دين وخدم داد ال ين س ية ب ةاألساس ين ،ن ناحي  وب

ر المؤ  ات غي صادرات   التحرآ عار  ال ي أس ة ف سلعية اتي ال
 .والواردات من ناحية أخرى

سلع           -6 دولي  المعني بال  دعم تمويل وتنفيذ مقررات فريق العمل ال
ين      ،األساسية التابع لألونكتاد   اون ب ق بالتع  بما في ذلك إنشاء فري

ى الحاجة    الجنوب والجنوب في  مجال السلع األساسية إضافة إ         ل
ي      ة ف ية وبخاص سلع األساس ي ال شترك ف صندوق الم ز ال لتعزي

 .الحساب الثاني
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ة              7 ة تحت رعاي ة فّعال ـ مواصلة الجهود إلبرام اتفاقات سلعية دولي
ات      ارة المنتج اج وتج سين إنت ز وتح دفها تعزي دة ه م المتح األم

 .األولية ذات األهمية الحيوية للبلدان النامية
         
ر    العم ـ   20  رزح تحت ني ي ت شعوب الت ر المصير لل رار حق تقري ى إق ل عل

تعمار ضرّ   ،االس ا ي ة، مم سيطرة األجنبي كال ال ن أش كل م ة  أو أي ش  بالتنمي
صادية واالجتماعي  اذ  االقت دولي التخ ع ال دة المجتم دابير  ة، ومناش ع الت  جمي

اق      ادئ ميث ًا لمب ي وفق تالل األجنب تمرار االح ة الس ضرورية لوضع نهاي ال
 .م المتحدة ومقاصدها والقانون الدولياألم

ل                 ـ21 ة  والتعجي درات اإلنتاجي ز الق ى تعزي ة إل ادرات الرامي دابير والمب  دعم الت
ن          اني م ي تع وًا الت دان نم ل البل ستدامة ألق ة الم صادي والتنمي النمو االقت ب

 .مختلف القيود اإلمدادية والهيكلية
 

دفقات ا      22 ن ت د م وفير مزي ى ضمان ت ل عل دان   ـ العم ي للبل تثمار األجنب الس
كن أن تجنيها من هذه     النامية دعمًا ألنشطتها التنموية ولتعزيز المزايا التي يم       

 :، وبلوغًا لهذه الغايةاالستثمارات
i. ية            ُت ا األساس ى تطوير بنيته دعى الحكومات الوطنية التي تسعى إل

تراتيجيات   تحداث اس رة الس ة مباش تثمارات أجنبي د اس وتولي
ش ة بم انحين  متكامل ساعدة الم ام والخاص وبم اعين الع ارآة القط

 .كالدوليين، حيثما اقتضى األمر ذل
ii.   يد   ة المالية والمصرفية إلى النظر ف      دعوة المؤسسات الدولي ي ترش

وتعزيز الشفافية في آليات تقييم المخاطر حتى تجعلها ذات منحى           
 .تنموي أآثر قوة

iii.   ي تنمي ي ف اص األجنب تثمار الخ شارآة االس شجيع م ة ت ة البني
 .األساسية

iv.             ال اتخاذ تدابير تخفف من أثر التغيير المفرط في تدفقات رأس الم
 .على المدى القصير

 
تثمار عن طريق           ـ  23 سوق  وتعظيم فرص االس النظر في التوسع في حجم ال

ات       ع ترتيب الل وض ن خ ة م ة وأقاليمي ة وإقليمي واق دون إقليمي شاء أس إن
 .قليميةاقتصادية ثنائية ودون إقليمية وإ

ز القطاع            24 وارد الخاصة نحو حف درات والم ه الق ى توجي رار بالحاجة إل  ـ اإلق
ة من خالل ا دان النامي ي البل ةالخاص ف ي المجاالت العام اذ إجراءات ف ، تخ

ار يمكن            /والعامة شراآة واالبتك الخاصة، والخاصة قصد إنشاء بيئة تمكينية لل
ي  ة وف صادية عاجل ة اقت ام تنمي ي قي سهم ف ر أن ت سريع للفق صال ال االستئ

 .والجوع
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صلة      25 سياسات ذات ال شأن ال ي ب وار وطن ام ح سهيل قي ز وت زام بتعزي  ـ االلت
بدور القطاع الخاص المحلي في وضع إطار عمل للسياسة وللنواحي القانونية           

 .والتنظيمية دعمًا لتنمية القطاع الخاص
 ةاءات الموجودة الخاص   ـ  النظر في الشواغل المثارة والمتعلقة بتعدد اإلجر 26
د                   ب لبية ق ار س ك من آث نجم عن ذل تسوية النزاعات بين المستثمر والدولة وما ي

رات               ادل الخب يتعرضون لها بالنسبة للتنمية، وفي هذا الصدد نشجع تفاعل وتب
سوية الن          بين الدول النامية ومختلف المؤسسات     زعات   التي تتعامل مع نظام ت

ة، وبصفة        ى مواصلة العمل       بين المستثمر والدول اد عل شجع األونكت خاصة ن
 .بشأن هذا الموضوع والتعمق فيه

 
ع        27 ي بجمي امس المعن دة الخ م المتح ؤتمر األم د م ى ضمان عق ل عل  ـ  العم

ة       ات التجاري ة الممارس ة بمراقب د الخاص ادئ والقواع ة المب ب مجموع جوان
رة        ا في الفت ا ـ ترآي اد  في أنتالي ى  14 من  التقليدية تحت رعاية األونكت  18 إل

دابير التي تجعل              2005نوفمبر     سياسات والت  على أن يعتمد توصيات تحدد ال
صافا وعدالً          ة وإن ر فعالي ة           ،األسواق العالمية أآث ع وإزال ق من ك عن طري  وذل

ق       ن طري ة، وع سات العالمي افس المؤس ضة لتن ات المناه ل والممارس الهياآ
 .فاعلة في الشرآاتتعزيز المسؤولية التنموية ومساءلة العناصر ال

 
ز     28 ى مواصلة تعزي وب إل ي الجن ة ف ات والمؤسسات الوطني وة الحكوم  ـ دع

ة والممارسات          الثقافي وترقية التنوع   ة التقليدي  تقاليد شعوبها والمعارف المحلي
 .والتكنولوجيا السائدتين ألغراض تحقيق التنمية المحلية

 
ا      29   ات آوبنه ل اللتزام ذ الكام سقًا ذا  ن باعتغ ـ التنفي ًا مت ا نهج باره

اعي في  ة ولتضمين منظور تنموي اجتم ة المحلي عبيًا لتحقيق التنمي منحى ش
ع االلتزامات المتضمنة في                 ذ جمي االستعراض الشامل للتقدم المحرز في تنفي

 . إعالن ألفية األمم المتحدة
 
ين      30   ساواة ب دأ الم وض بمب الل النه ن خ ع م ة للجمي ات عادل ة مجتمع ـ إقام

ى                الجن ع المجاالت والقضاء عل ة في جمي شارآة آامل رأة م سين ومشارآة الم
 .جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة

 

  والتكنولوجياالعلمب ـ 

اون جنوب    31  ا       - ـ  يقتضي تعزيز التع م والتكنولوجي وب في مجال العل جن
 :اتخاذ اإلجراءات التالية
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ي   ) أ    ( ؤتمر دب ائج م ذ نت ع ال تنفي ستوالرفي العلم  م ي ب ى المعن
 والتكنولوجيا؛

يس مجموعة               ) ب   ( سيق مع رئ  77ضرورة قيام مرآز الجنوب بالتن
إجراء حصر    صلة ب دة ذات ال م المتح االت األم دول األعضاء ووآ وال
دان           لمبادالت الخبرة والتجارب بين مؤسسات البحث والجامعات في البل

ة ون له،النامي وب تك وب والجن ين الجن بكات ب شاء ش لة  وإن ا ص
رامج والطالب       ادل الب بالمؤسسات البحثية والجامعات بغرض تسهيل تب

 .الزماالت والمنح الدراسية واألآاديميين والباحثين، إضافة إلى توفير
ة         تكليف  ) ج( سيق والمتابع ة للتن  أن  IFCC-XIIاللجنة الحكومية الدولي
دول أعمالهت ائج اضّمن ج ذ نت ة تنفي تعراض ومتابع ؤتمر اس ل  األو الم

ا    العلم والتكنولوجي ي ب ستوى المعن ع الم ي    ،رفي ر ف ك النظ ي ذل ا ف  بم
ا              م والتكنولوجي الدعوة إلى عقد منتدى جنوب جنوب رفيع المستوى للعل

 .أية ترتيبات أخرى قد تكون ضروريةاتخاذ على أساس منتظم و
 

صال             32 ا االت ى تكنولوجي صول عل رص الح ز ف يم وتعزي ة التعل  ـ ترقي
 :خدامها ألغراض التنمية، وبلوغًا لهذه الغايةوالمعلومات واست

ا           ) أ( ا المعلومات واالتصاالت وبنيته سام تكنولوجي ينبغي تشجيع اقت
تخدام     الل اس ن خ ك م ي ذل ا ف ة، بم دان النامي ين البل ية ب األساس

االفتراضية لتكثيف المبادالت التعليمية والتقنية     /وسائل اإلنترنيت 
ة  دان النامي ين البل ى الو،ب افة إل ى   إض ي إل وج االفتراض ل

 . والصين77اجتماعات ومؤتمرات مجموعة 
ة  ) ب( ة لخدم دان النامي ي البل سية ف شرية والمؤس درة الب يم الق تعظ

أمور  تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات من خالل ـ ضمن جملة  
تطوير البنية األساسية للتكنولوجيا والتوسع في استخدام   أخرى ـ 

 .إمكانات العلم والهندسة
ى          تشج) ج( يع صياغة وتنفيذ االستراتيجيات والخطط اإلقليمية للعمل عل

ي     ستوى اإلقليم ى الم ر، عل ضى األم ا اقت وطني، وحيثم ستوى ال الم
ة        وة الرقمي ضييق الفج ات وت صاالت والمعلوم ا االت وير تكنولوجي لتط

ة  رص الرقمي يم الف ارة     ،وتعظ ل التج االت مث ي مج ك ف ي ذل ا ف  بم
ا     اإللكترونية وبنية األعمال ا    إللكترونية األساسية وبيئتها، ودعم تطويره

 .على نحو يسهل تعزيز وصول البلدان النامية إليها
 .تشجيع المساهمات الطوعية لصندوق التضامن الرقمي)  د(

 
ة       33 ة العالمي ة للقم ة الثاني ي المرحل ة التحضيرية وف ي العملي ة ف شارآة الفّعال  ـ الم

ى    16نس في الفترة من     لمجتمع المعلومات المقرر عقدها في تو      وفمبر  18 إل  2005 ن
ة      ادئ جنيف وخطة         ،بهدف إنجاز أهداف القم ك المتضمنة في إعالن مب ّيما تل  والس

ة أمور        ،عملها التي تتضمن     ين جمل ى المعلومات         ، أخرى   من ب المي إل  الوصول الع
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و              رام التن شبكة اإلنترنيت واحت ع والمعرفة بالنسبة للجميع، وإدارة ديمقراطية رشيدة ل
 .الثقافي والهوية والتنوع اللغوي والمحتوى المحلي

اءة    34 ز آف  ـ تشجيع مزيد من انتشار اعتماد نظام الحكومة اإللكترونية آوسيلة لتعزي
دان            ااإلنجاز وحصول المو   ين البل طنين على الخدمة العامة من خالل تبادل الخبرات ب

سا               ّوًا لم دان نم ل البل دم ألق دعم المق ة ال ية         النامية وتعبئ ة األساس ة البني ى إقام عدتها عل
 .المطلوبة في هذا المجال

ة        35 ذلها نظام ترياستي وبخاصة أآاديمي ود التي يب الم الثالث ل   ـ دعم الجه وم  الع  لعل
ك         77 مجموعة   والتكنولوجيا، وإنشاء اتحاد    للعلم والتكنولوجيا، آما تّم االتفاق على ذل

ا الصدد إلى الرئيس لتقديم تقرير بشأن       وتوجيه الدعوة في هذ   . في قمة الجنوب األولى   
 .هذا الموضوع إلى االجتماع الوزاري السنوي التالي

رع  77ة  ـ حّث رئيس مجموع  36 يس ف دعوة     بالتنسيق المكثف مع رئ ى ال اريس عل  ب
ين          افي ب دى ثق وب                  دول  إلى عقد منت ة الجن ك في قم ى ذل اق عل ّم االتف ا ت وب، آم الجن

 .األولى
درات مؤسسية    ـ تعزيز الجهود ال 37 تعاونية لبناء شبكات اتصال واستخدامها وبناء ق

ا،              وقاعدة تبادل خبرات في مجاالت مثل العلم والتكنولوجيا والبحث وتطوير معاييره
ذا  وغ ه سهيل بل وب لت ز الجن ع مرآ اون م دة الخاصة بالتع ى الوح دعوة إل ه ال وتوجي

ّوق ت مراآز"وفي هذا الصدد، توجه الدعوة إلى إنشاء        . الهدف ين المؤسسات      " ف من ب
العلمية والتكنولوجية القائمة في البلدان النامية لتمكين العلماء والمهندسين من التفاعل            

ادل               ا في ذلك من خالل التب نهم، بم تفادة من استخدام           فيما بي رامج واالس واتر للب  المت
 .أحدث آليات البحث المتوفرة لدى هذه المراآز

ل للجن     38 دعم الكام وفير ال ا    ـ ت م والتكنولوجي سخير العل ة بت دة المعني م المتح ة األم
العلمية بين /ألغراض التنمية فيما تقوم به من أعمال لتشجيع بناء القدرات التكنولوجية    

شأن  ي تجري ب ة الت ي االستعراضات القطري ى التوسع ف ة، والعمل عل دان النامي البل
ضع األساس ل  ي ت ة الت دان النامي صلة للبل سياسات ذات ال ارب للنهوض ال ادل التج تب

 .بمختلف أنواع التكنولوجيات في الجنوب
اج واالستهالك        39 اط اإلنت ر أنم ر وتغيي أفة الفق  ـ معاودة التأآيد على أن استئصال ش

تدامة  ة لالس ر القابل صادية    ،غي ة االقت ة للتنمي وارد الطبيعي ة وإدارة أسس الم  وحماي
دة المدى         صلية بعي ة المستدامة،        واالجتماعية تشكل أهدافًا مف  ومقومات أساسية للتنمي

ديات ذات                     ع المنت ذه األهداف في جمي ق ه وفي هذا الصدد، نقرر العمل من أجل تحقي
 .الصلة

م المتحدة في      40  ـ معاودة تأآيد ندائنا لتوفير مزيد من التمويل واالهتمام بمكتب األم
ا ف    ع مقّرهم امج    نيروبي، إضافة إلى برنامجي األمم المتحدة اللذين يق ي نيروبي ـ برن
 .األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

درات    اإلستراتيجية ـ الترحيب باعتماد خطة بالي  41 اء الق ا وبن التي   لدعم التكنولوجي
 : وفي هذا الصددللبيئة،يتبناها برنامج األمم المتحدة 
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الي     .1 ة ب اد خط ب باعتم تراتيجيةنرح دعم التكاإلس درات    ل اء الق ا وبن نولوجي
ى وضع خطة                التابعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وفي هذا الصدد، الدعوة إل

 .عمل محددة األهداف واآلجال الزمنية
 لألنشطة اإلنمائية المستدامة من     التنفيذ الفّعال نقّرر إقامة تعاون وثيق من أجل        .2

ال إدارة الب      ي مج ة ف درات التعاوني اء الق ود بن الل جه ادالت  خ ة والمب يئ
ًا   سليمة بيئي ات ال تنباط أحدث التكنولوجي ة، واس رات العلمي ة والخب التكنولوجي

 .بين البلدان النامية
 

د من ا      42 الء مزي ى إي دعوة إل دولي ل      ـ ال ام من جانب المجتمع ال وفير   الهتم قضية ت
ذا الصدد،                ستدامة، وفي ه شرية الم  المأوى المناسب للجميع وتطوير المستوطنات الب

امج ا    ذلها برن ي يب ود الت م الجه ي دع شرية  ينبغ ستوطنات الب دة للم م المتح م (ألم األم
ل      دة ـ الموئ ل       ) المتح شأن الموئ دة ب م المتح ة األم ار منظوم ي إط ل ف زة وص آهم

 .والمستوطنات البشرية المستدامة
 
 
 
 التعاون بين الجنوب والجنوب. ج
 

اون جنوب         ا      -نعاود تأآيد التزامنا بالتع ا           جنوب آم امج عمل هافان ك في برن ورد ذل
وتحقيق النمو االقتصادي   الفقر  ة للجهود المبذولة الستئصال     ونشّدد على أهميته بالنسب   

 :المستدام والتنمية المستدامة في الجنوب، وفي هذا الصدد، نوافق على
جنوب يذ التعاون  ـ تنفيذ التدابير والمبادرات المتضمنة في إطار عمل مراآش لتنف 43

 .وبجن -
يس مجموعة      44 دعو رئ ره من المؤسسات ذات       77  ـ ن اد وغي اون مع األونكت  بالتع

ز مشارآة                    ة تعزي ة بغي دة والحيوي شأن القطاعات الجدي الصلة أن يقدم دراسة شاملة ب
 .كون لها فيها ميزة نسبيةارة العالمية وفي المجاالت التي تالبلدان النامية في التج

امج األفضليات         ـ ندعو جميع األطراف المعن 45 ة من برن ة الثالث ام الجول ى اختت ية إل
ام    ول ع م بحل ة المعم ى النظر في    2006التجاري ة األخرى عل دان النامي شجع البل  ون

 .برنامجال  هذا مشارآتها في
وعي   46  ـ ندعو األطراف إلى دعم وتمويل مشروع، تحت رعاية األونكتاد، لزيادة ال

شأن      ة ب ة       الجو) 1( بين البلدان النامي امج األفضليات التجاري ة لمفاوضات برن ة الثالث ل
 .الترويج لنتائج الجولة ونشرها إثر اختتامها) 2(المعمم، و

 
يس  – 47 رر تأس سانية    "  نق روف اإلن ة والظ وب للتنمي ندوق الجن ي  " ص ة ف للتنمي

ر   ع لمعالجة ظواهر الجو    والتعليمية ، وأيضاً  المجاالت االقتصادية واالجتماعية      والفق
 -: و بهذا الخصوص  اإلنسانيةثاروالكو
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صندوق                       -أ  ة قطر ، بتأسيس ال ر دول شيخ أمي ادرة سمو ال شجع مب نرحب ون
 . مليون دوالر أمريكي لتشغيله20ومساهمته بمبلغ       
غ                -ب  صندوق بمبل ساهمتهما لل د لم  2نعبر عن تقديرنا لحكومتي الصين والهن
  .مليون دوالر أمريكي من آل منهما       
 . ندعو بقية الدول القادرة  للمساهمة في الصندوق -ج 
 . نقرر اتخاذ خطوات إضافية لوضع الصندوق في العمل الفعلي   -د 

 
اون   / على وضع ترتيبات77 ـ نشّجع الدول األعضاء في مجموعة  48 أطر عمل للتع

 .القطاعي
ين          49 اون ب تئماني للتع م المتحدة االس وب دول  ـ نوصي بتوسيع صندوق األم ، الجن

م الم       ه           تحدة أ  ونطلب إلى الجمعية العامة لألم اليب عمل ه وأس وم باستعراض هيكل ن تق
 .حتى يتمكن من االستجابة على نحو أفضل الحتياجات البلدان النامية

ة     50 يس مجموع ى رئ ب إل د  77 ـ نطل شأن موع دول األعضاء ب ع ال شاور م  أن يت
 . بالشراآة الخاصة والعامةوأساليب الدعوة إلى عقد منتدى جنوب جنوب ُيعنى

ة        51 ين مجموع سيق ب اون والتن زز التع دم 77 ـ نع ة ع وض   وحرآ از للنه  االنحي
ى نحو               -جنوببالتعاون   اع عل ى االجتم جنوب وذلك بدعوة لجنة التنسيق المشترآة إل

اون         ال التع ي مج شترك ف ام الم ضايا ذات االهتم شة الق واترًا لمناق ر ت وب أآث -جن
 . كشاف أوجه التناغم بينهاجنوب، حيث يمكن است

ات     52 األداء والوالي ي ب شاري المخصص المعن ق االست ر الفري ًا بتقري  ـ نحيط علم
ة   صناعية لمجموع ة وال ة التجاري ل للغرف اليب العم يس 77وأس ى رئ ب إل ، ونطل

ة  شاري المخصص    77مجموع ق االست ين توصيات الفري ن ب ارًا م ا خي ّدد لن  أن يح
شأن ع أصحاب ال شاور م اع  بالت ى االجتم ر إل ذا التقري ّدم ه ى أن ُيق صلة، عل  ذوي ال

 .الوزاري السنوي للتنسيق واتخاذ إجراءات بشأنه عند االقتضاء
 ـ ندعم مرآز الجنوب باعتباره مستودعًا فكريًا يقوم بتحليل القضايا المرآزية في   53

دعو  االقتصاد العالمي ذات األهمية الخاصة بالنسبة للبلدان النامية، وفي هذا    الصدد، ن
ك   ل ذل ستطيع أن تفع ي ت ضاء الت دول األع ة  ،ال سات المالي ة والمؤس دان المانح  والبل

ز،   الي للمرآ اس الم ز األس اع الخاص لتعزي ة والقط دعو   الدولي صدد، ت ذا ال ي ه وف
ه أن                     د إلي م تنضم بع الدول األعضاء في مرآز الجنوب البلدان النامية األخرى التي ل

 .تقوم بذلك
دان التي تتعرض       ـ نستفي 54 ك البل د من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصّحر في تل

دهور      /لجفاف خطير أو   ا عن طريق التصدي لت و التصّحر، وبصفة خاصة في أفريقي
ر والجوع    ىأمور أخر    ضمن جملة    التصدي،األراضي وآوسيلة للمساعدة في      . ، للفق

 :وفي هذا الصدد
فير تمويل معزز لتنفيذ االتفاقية من خالل       ندعم تنويع موارد التمويل وآذلك تو      .1

ا             مرآز البيئة العالمي واآللية العالمية وغيرهما من الموارد الممكنة، ومن بينه
 .مؤسسة التنمية المستدامة
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اني األفريقي اآلسيوي                    .2 دى الث دها المنت ات العمل التي اعتم ذ منطلق نشّجع تنفي
ر ( امي، النيج ي الالتي)1998ني دى األفريق اريبي  والمنت ي والك ي األمريك ن
 .تعزيزًا لتطبيق االتفاقية) 2000باماآو، مالي (

صحاري  .3 ام ال اح ع ضمان نج ة ل شطة الخاص يم األن ن تنظ دًا م شّجع مزي ن
 .2006والتصّحر في 

 
 : ـ نحّث اليونسكو على استحداث وتنفيذ55

ا         ) أ( م والتكنولوجي برنامج تعاون بين الجنوب والجنوب في مجال العل
سهيل  دف ت ة   به ا الوطني وم والتكنولوجي ي العل وي ف ج تنم ج نه دم

والسياسات االبتكارية وبناء القدرات في العلم والتكنولوجيا وإسداء        
ضل    ارب وأف ادل التج ة وتب سياسات المتبع شورة بخصوص ال الم
الممارسات وإنشاء شبكات لحّل مشكالت مراآز التفّوق في البلدان         

ة الب  ،النامي ادل الط م تب ى دع افة إل ين   إض احثين والعلمي  والب
 .والتكنولوجيين بين البلدان النامية

وب ) ب( اون جن امج للتع دان -برن ساعدة البل يم بهدف م ي التعل وب ف جن
ع         يم للجمي وفير التعل ار لت ة داآ داف خط اء بأه ى الوف ة عل النامي
وهدف األلفية اإلنمائي المتعلق بمحو األمية، بما في ذلك من خالل           

ي إدارة ا  رات ف ادل الخب ة   تب دان النامي ي البل ة ف شاريع التجريبي لم
 .وفيما بينها

ل                  وفير التموي ى ت ة النمو عل دان المتقدم وفي هذا الصدد، نحّث البل
 .الالزم لليونسكو لدعم البرامج

متالزمة نقص / ـ نتعّهد بتعزيز تعاوننا في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب 56
ز           المناعة المكتسب والمالريا والسل وغيرها م      ى تعزي ة إضافة إل ن األمراض المعدي

ا              دول  شبكات االتصال بين     ة وغيره ط مؤسسات مراآز البحث والتنمي وب ورب الجن
ين              رامج ب شاء ب وب إلن وب     دول من مراآز التفوق بغية تعزيز جهود الجن لبحث  الجن

وب              وتطوير اللقاحات واألدوية ووسائل التشخيص للوقاية من هذه األمراض في الجن
 .وعالجها

ين        57 ة الصحية ب ذي للرعاي امج التنفي ذ البرن ذي يتخذ    دول  ـ نرّحب بتنفي وب ال الجن
دعو    مقرًا له في أبوجا ـ نيجريا والذي توصل إلى نتائج إيجابية في البلدان المتلقية، ون
رتهم لتعظيم                 رامج وتوسيع دائ إلى مزيد من التعاون بين المانحين والمستفيدين من الب

ة الصحية      فّعالية وجودة توفي   ر            . ر خدمات الرعاي ديم تقري صدد، نطلب تق ذا ال وفي ه
زم من                       ا يل اذ م ل واتخ سنوي المقب وزاري ال اع ال ى االجتم شامل آخر عن البرنامج إل

 .إجراءات بشأنه
وب   ـ      58 اون جن ز التع صيدالنية     - تعزي صناعة ال ب وال ال الط ي مج وب ف جن

د عن األمراض           والتكنولوجيا الحيوية آخذين بعين االعتبار اآلثار ا       لتي يمكن أن تتول
دان ن السكان المصابين وبخاصة في        المزمنة واألوبئة بي   ل  البل وًا، وأن يجري      االق  نم
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اإلعالن عن الفرص المتاحة في هذا المجال من خالل التجارب التي تمت في بعض       
 .البلدان النامية

دول األعضاء في مجموعة        59 ى         77 ـ نحّث ال ك ـ  عل ستطيع ذل وفر   ـ التي ت أن ت
ين    ارة ب ز التج ان لتعزي وط ائتم ي   دول خط اون التقن ات التع شجيعًا لترتيب وب ت الجن

 .القائمة على أساس أفضل ممارسات البلدان النامية
ذا      60 وب، وفي ه  ـ نوصي بمواصلة إيالء االهتمام بإنشاء بنك للتنمية والتجارة للجن

 :الصدد
و أي خبراء آخرين     /نفّوض بعقد اجتماع لخبراء المالية والبنوك المرآزية أو        .1

راح  ي االقت ر ف شأن    ،للنظ دم بتوصيات ب ة والتق ضايا العالق ك الق ي ذل ا ف  بم
 .جدوى بنك التنمية والتجارة المقترح وقابليته للحياة

ة  .2 ى مجموع ب إل ين 77نطل اون ب ة بالتع دة الخاصة المعني اد والوح  واألونكت
شاورات  ل دو ي الم شارآة ف ائي الم دة اإلنم م المتح امج األم ي برن وب ف الجن

 .المشار إليها أعاله، وتقديم الدعم لها إلى الحد الممكن
 

دعم      61 ديم ال ى تق ة العمل   أل ـ نوافق عل شطة لجن ام والمشارآة     ن المواد الخ ة ب  المعني
نيجيريا من خالل     _ فيها، وعلى اتخاذ خطوات لتعزيز األمانة الحالية للجنة في أبوجا         

واد          توفير الموارد المالية والمادية الكافية، وندعو إلى إنشاء نظام معلومات إقليمي للم
 .الخام في أفريقيا

ديون   ـ ندعم المباد 62 رات الثنائية التي تقوم بها بعض البلدان النامية من أجل إلغاء ال
ادرات           ونشجع البلدان النا   ،تحقيقًا لفائدة البلدان األقل نمواً     ام بمب ى القي ة األخرى عل مي

 . بين البلدان الناميةضعفامماثلة تعزيزًا للتضامن مع هذه المجموعة األآثر 
ز فرصة         63 ل تعزي ن أج ا م تمرار طرحه ة واس ادرات الالزم ع المب ام بجمي  ـ القي

ذا   ،الوصول إلى األسواق للمنتجات ذات األهمية  التصديرية ألقل البلدان نمواً     وفي ه
ة        الصدد  نثني على البلدان النامية التي قامت بذلك بالفعل ونطلب إلى تلك البلدان النامي

ل       التي تستطيع ذلك أن تفعل نفس الشيء لتوفير فرصة دخول المنتجات القادمة من أق
 .البلدان نموًا بشكل خال  من نظام الحصص ومعفى من الجمارك

ل نمو       64 دان األق صالح البل ادرات ل اذ مب شاريع في       ـ نعزز اتخ ذ م ق تنفي ًا عن طري
ضل        ادل أف ة وتب ساعدة التقني شرية والم ة والب درات اإلنتاجي اء الق ل بن االت مث مج
يم        صحة والتعل االت ال ي مج اون ف ة بالتع ضايا المتعلق ي الق ة ف ات وبخاص الممارس
ل                  ة والنق تثمار والطاق ا واالس م والتكنولوجي ة والزراعة والعل والتدريب المهني والبيئ

 .العابر
ة    65 ور النامي  ـ نشجع، في إطار برنامج عمل ألماتي، على أن تقوم آل من بلدان العب

غير الساحلية والبلدان النامية غير الساحلية بتكثيف تعاونها من خالل ترتيبات العبور            
دان المانحة والمؤسسات            . القائمة واالتفاقات المعقودة بينها    دعو البل صدد ت وفي هذا ال

امج عمل           المالية واإلنمائ  ي لبرن ذ الكامل والفعل ى ضمان التنفي ددة األطراف إل ية متع
ة                       ور النامي دان العب ساحلية وبل ر ال ة غي دان النامي د البل ق تزوي ألماتي، وذلك عن طري

 .غير الساحلية بالمساعدة المالية والتقنية
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ا،     66 وًا منه ل نم  مع   ـ دعم البلدان النامية الخارجة من النزاعات، وبشكل خاص االق

ن     م م ا يالئ ار م ل واعم ادة تأهي ن اع ا م ة لتمكينه سياسية  رؤي ة ال ى التحتي  البن
 .واالجتماعية واالقتصادية ومساعدتها على تحقيق أولوياتها في التنمية

 
الدعوة إلى مساعدة دولية متزايدة في إحداث وتعزيز آليات دولية وإقليمية  ـ 67

تخفيف من الكوارث الطبيعية وآثارها، بما ودون إقليمية ووطنية  للوقاية والتأهب وال
في ذلك إنشاء وتعزيز أنظمة اإلخطار المبكر، وآذلك إعادة التأهيل وإعادة البناء 

الطويلي المدى، وذلك نظرًا للمترتبات المتزايدة للكوارث الطبيعية وتأثيراتها المدمرة 
ات الصغيرة دنامية، وخاصة منها ذوات االقتصاعلى المسار التنموي للبلدان ال

والواهنة،  ودعوة المجموعة الدولية ومنظومة األمم المتحدة للعمل بتنسيق وثيق من 
أجل الوفاء بااللتزامات المكرسة القاضية بمساعدة البلدان المنكوبة وتلك المعرضة 

وذلك بتزويد حكوماتها وسلطاتها المعنية بمعلومات إخطار مبكرة دون  للكوارث،
 .باستعمالها ونشرها الفوري والفعالقيود وفي وقت يسمح 

 
 دعوة المجتمع الدولي ومنظومة األمم المتحدة عبر القنوات الثنائية والمتعددة  ـ 68

 في البلدان النامية 2015ـ2005األطراف  للعمل على دعم تطبيق إطار عمل هيوغو 
 الديون والتصدي الستدامة المعرضة للكوارث، وآذلك عبر المساعدة المالية والفنية،

ونقل التكنولوجيا والشراآة بين القطاع العام والخاص، وتشجيع التعاون شمال ـ 
 .جنوب وجنوب ـ جنوب

 
 .جنوب- تشجيع آل أشكال الشراآة الكفيلة بترقية تعاون جنوبـ 69

 
اتية للتنمية وترقية دابير التي من شأنها ضمان بيئة مؤتخاذ اإلجراءات والت اـ  70

جنوب  - لقطاع األعمال في مجاالت التعاون جنوبهذا الخصوص مساهمة فعالة في
 والصحة، والبنى األساسية واإلصحاح والمستوطنات البشرية والنقل عليممثل الت

 .والزراعة والصيد والصناعة والسياحة والتكنولوجيات الحيوية
 

  الناتجة عنالمكاسبلعمل سوية في جو من التضامن من أجل تأمين وتقاسم  اـ  71
الجغرافيا التجارية الدولية الجديدة الناشئة وتصميم وتطبيق استراتيجيات لضمان 

ضمان استدامة الدينامية الجلية في الجغرافيا الجديدة للعالقات االقتصادية الدولية، و
 .تأثير إيجابي مضّعف عبر آافة الجنوبجعلها ذات 

 
ا السناريوهات الناجحة تعزيز المشاورات والتعاون وتبادل التجارب، بما فيه. 72

 . الجنوب دولللتجارة بين
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الجنوب للسلع والخدمات على المستويات الثنائية دول بناء التجارة بين . 73
 . واألقاليمية في القطاعات التي تتمتع بإمكانيات نمو آبيرةواإلقليمية

 
ة تطوير اتفاقات االعتراف المتبادل حول األنظمة الفنية واإلجراءات الصحي. 74

 .وتلك المتعلقة بالصحة النباتية
 

 التصدي للمتطلبات البيئية التي تؤثر على صادرات  مجالترقية التعاون في. 75
الدول النامية  وذلك من خالل دعم فريق عمل األونكتاد االستشاري المعني 

 .بالمتطلبات البيئية والوصول إلى األسواق بالنسبة للدول النامية
 

اآلليات المالئمة على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي بغية إنشاء أو تعزيز . 76
ترقية تبادل المعلومات حول الممارسات المناهضة  للتنافس وحول تطبيق القوانين 
والسياسات الوطنية واإلقليمية في هذا المجال، ومساعدة بعضها البعض بما يخدم 

لتنافس على المستويين مصالحها المشترآة بخصوص مراقبة الممارسات المناهضة ل
 .اإلقليمي ودون اإلقليمي

 
البحث عن طرق لتعزيز وتسهيل التجارة فيما بين البلدان النامية بغية دعم عمل . 77

 .األونكتاد في مجال اآلليات المالئمة
 

 بين التصاالت الشبكية  االستثمار في تحسين مرافق البنى األساسية وقنوات ا.78
 . تسهيل التجارة وتخفيض آلفة تنفيذ األعمالالبلدان النامية من أجل

 
 التفاقات التجارة الحرة بين البلدان النامية طوعيترقية التفاوض على أساس  .79

 .نظرًا لكونها تشكل أداة لتعزيز التعاون االقتصادي بين الجنوب والجنوب
قات ترقية وتعزيز التكامل اإلقليمي ودون اإلقليمي من خالل التجمعات واتفا. 80

أخرى قوامها المصلحة المتبادلة والتكامالت والتضامن بين البلدان النامية بغية 
 .تسهيل وتسريع نموها االقتصادي وتطوير اقتصادياتها

 
العمل بفّعالية من أجل ترقية وتعزيز التعاون األقاليمي بين البلدان النامية في آل . 81

 .المجاالت وتشجيع المبادرات في هذا الخصوص
 

 أفريقيا نمية اتخاذ اإلجراءات والمبادرات لدعم مشاريع الشراآة الجديدة لت.82
 ).نيباد(
 

 المبكر لمبادرات التعاون التي اتخذتها البلدان اآلسيوية نفيذاإللحاح على الت .83
 ).ناسب( الجديدة اآلسيوية األفريقية اإلستراتيجيةواألفريقية ضمن إطار الشراآة 
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 والجنوب من قبل الوحدة بين الجنوب سنوي حول التعاون طلب تقديم تقرير. 84
الخاصة للتعاون بين الجنوب والجنوب بالتعاون مع مرآز الجنوب وبالتشاور مع 

 .77رئيس مجموعة 
 

الدعوة إلى تطبيق التوصيات ذات الصلة المتعلقة بالتعاون بين الجنوب . 85
االجتماعي للعولمة الذي يحمل والجنوب التي يتضمنها تقرير اللجنة الدولية للبعد 

 ".خلق الفرص للجميع: عولمة منصفة :"عنوان
 

المقترحات الثنائية والمتعددة األطراف للتعاون بين /الترحيب بالمبادرات. 86
 .1الجنوب والجنوب آما وردت في الملحق 

 
لتي يؤهلها ، ا77تشجيع الدول األعضاء ومجموعات الدول األعضاء لمجموعة . 87

 مطالبةلذلك، على تطوير وترقية مبادرات أخرى للتعاون في مجال التنمية و وضعها
 .تقديم المعلومات لكل أعضاء المجموعةب 77رئيس مجموعة 

 
  بين، بدعم من األونكتاد والوحدة الخاصة للتعاون77 رئيس مجموعة دعوة. 88

جنوب، من  تنظيم منتدى دوري حول االستثمار  بين بلدان ال إلى جنوبال الجنوب و
أجل مناقشة ونشر التجارب الناجحة بين البلدان النامية في هذا المجال، واتخاذ 

 .2006التدابير الضرورية في هذا الخصوص لتحديد مكان عقد هذا الحدث في 
 

 تدفق االستثمار من وإلى الجنوب، مط تقديم تقرير حول ن إلى  األونكتاددعوة  .89
ليل التأثير االقتصادي واالجتماعي لمثل هذه التدفق يقوم ، من بين أشياء أخرى، بتح

 .على البلدان النامية
 
 :العالقات شمال ـ جنوب. د
 

من أجل تعزيز التعاون شمال ـ جنوب آوسيلة لتحقيق أهداف التنمية المتفق . 90
 :، وفي هذا الصدد، فإننا اإلنمائيةأللفيةاعليها دوليًا بما فيها أهداف 

 
 ذات الصلة، بانتهاج سياساتها نتديات المافةطورة، في آندعو البلدان المت ) أ(

التجارية وذات المنحى االقتصادي الكلي بما فيها إلغاء الدعم بشكل يعزز 
من فرص البلدان النامية لتقليص الفجوة الموجودة في الدخل وتحقيق 

 وأهداف األلفية اإلنمائيةأهداف التنمية المتفق عليها دوليًا بما فيها أهداف 
 . أخرىإنمائية

 التي لم تفعل ذلك بعد على رفع تدفقات قدمة النمّونحث البلدان المت ) ب(
المساعدة الرسمية اإلنمائية لتحقيق األهداف المتفق عليها دوليًا للمساعدة 

الوطني للبلدان الناتج  بالمائة من إجمال 0.7الرسمية اإلنمائية والمقدرة بـ 



 18

 الوطني  للبلدان الناتجمائة من إجمالي  بال0.20ى  بالمائة إل0.15نامية وال
 ؛ نمّوًااألقل 

ندعو إلى إنشاء آلية رصد فّعالة لضمان تحقيق األهداف المتفق عليها  ) ت(
دوليًا بشأن مخصصات المساعدة الرسمية اإلنمائية التي تمنحها الدول 

 الوطني للبلدان الناتج بالمائة من إجمالي 0.7والمقدرة بـ النمّو المتقدمة 
 ًا؛ بالمائة للبلدان األقل نمّو0.20إلى  0.15امية  و الن

على الربط الدائنة   النمّوالدول المتقدمةنحّث المؤسسات المالية الدولية و  ) ث(
مباشرة بين معايير استدامة الديون وبين متطلبات التمويل من أجل تحقيق 

أية  وة األلفية اإلنمائييًا بما فيها أهداف أهداف التنمية المتفق عليها دول
 . أخرى إنمائيةأهداف

نقدم الدعم الكامل للجهود التي تبذلها المجموعة الدولية لرفع المنح الثنائية  ) ج(
للبلدان األقل نموًا والبلدان األخرى المتدنية الدخل باإلضافة إلى تلك المنح 

 .المترتبة على إلغاء الديون
ع جميع الديون نواصل المداوالت بشأن إنشاء إطار عمل للتعامل الفّعال م ) ح(

 .السيادية للبلدان النامية
 

حّث المانحين الثنائيين والمتعددي األطراف على الوفاء بالتزامهم بدعم البلدان . 91
النامية التي تواجه أعباء ديون غير مستدامة بما في ذلك أقل البلدان نموًا والبلدان 

تخفيض الديون العالقة المتدنية الدخل والمتوسطة الدخل واستحداث وتنفيذ مبادرات ل
 إلغاء الديون وغيرها من التدابير،وتشجيع اتخاذ مزيد من التدابير الدولية بما في ذلك 

 . بالنسبة للبلدان التي تنتمي إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديونآذلكو
 

ممتد من  نموًا للعقد ال األقلدعوة شرآاء التنمية لتعزيز تنفيذ برنامج عمل البلدان. 92
 :2010 إلى 2001

 نموًا بأية شروط  األقلعدم ربط جميع المساعدة المقدمة إلى البلدان ) أ(
يتراوح بين  وزيادة آميتها حتى تصل إلى الهدف المتفق عليه دوليًا وهو

  النمو بالمائة من إجمالي الناتج الوطني للبلدان المتقدمة0.20 و0.15
 .ل للتوقعوجعلها متاحة على أساس طويل المدى وقاب

 .كل البلدان األقل نمّوًا الرسمية لديونالإلغاء جميع  ) ب(
توفير فرصة الوصول إلى األسواق بدون جمارك وبدون قيود حصصية  ) ت(

للمنتجات الواردة من جميع البلدان األقل نموًا، ومؤازرة جهودها للتغلب 
 .على القيود اإلمدادية التي تعاني منها

متقدمة ومنظماتها المعنية بالتعاون االقتصادي  البلدان العالحوار متعزيز . 93
تنمية ألغراض التنمية بغية التصدي للتخلف االقتصادي للبلدان النامية وتعزيز ال

 لعرض شواغلنا 77وجه الدعوة إلى رئيس مجموعة المشترآة، وفي هذا الصدد، ن
 .يةواهتماماتنا على شرآائنا في التنمية بما في ذلك اجتماعات مجموعة الثمان
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 مواصلة حّث جميع الشرآاء على االهتمام بقضية االختالالت العالمية المستمرة .94
وفي هذا الصدد، نحث . في مجاالت مثل التجارة والتمويل والنقل والتكنولوجيا

 رفع عقيرة وذلك من خالل  النظام المالي العالميالمجتمع الدولي على تعزيز إصالح
 عملية اتخاذ القرار في المؤسسات المالية الدولية البلدان النامية ومشارآتها في

 .واستعراض السياسات الدولية النقدية والمالية وترتيباتها وتأثيرها على البلدان النامية
 

 في فصل 77اإلجراءات القائمة لمجموعة تعزيز التعاون عن طريق اآلليات و. 95
صالح البلدان النامية في التجارة جنيف بغية زيادة القدرة التفاوضية وتقويتها تأمينًا لم

 .وما يتعلق بها من قضايا
 

 بما في ذلك ،دعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز نقل التكنولوجيا بشروط تفضيلية. 96
البلدان التكنولوجيات الجديدة والناشئة العتماد سياسات وبرامج تستهدف مساعدة 

لى تحقيق التنمية وذلك من خالل ن التكنولوجيا في مساعيها إالنامية على االستفادة م
 .جملة أمور من بينها التعاون التقني وبناء قدرة علمية وتكنولوجية

 
دعوة المجتمع الدولي إلى مؤازرة البلدان النامية فيما تبذله من جهود لزيادة . 97

 المعلومات واالتصاالت وبنيتها واقتسام تكنولوجيافرصة حصولها على التعليم 
 .األساسية

 
 حّث المجتمع الدولي على اتخاذ مزيد من الترتيبات للتخفيف من وطأة اآلثار .98

ومتالزمة مرض نقص /المدمرة المترتبة عن مرض فيروس نقص المناعة المكتسب 
 بما في ،و السل  والمالريا واألمراض المعدية األخرى) اإليدز(المناعة المكتسب 

 .حصول على األدوية بأسعار معقولةذلك تشجيع اإلنتاج المحلي لألدوية وتأمين ال
 موريشوس الداعية إلى مزيد من إلستراتيجيةالدعوة إلى التنفيذ الكامل والفعلي . 99

 وفي هذا الصدد ، المستدامة للدول النامية الجزرية الصغيرةالتنميةتنفيذ برنامج عمل 
يد الدول النامية ُتدعى البلدان المانحة والمؤسسات اإلنمائية المالية والدولية إلى تزو

 إستراتيجيةأو التقنية الضرورية لتنفيذ /الجزرية الصغيرة بكل المساعدات المالية و
 . موريشوس

 
حث المانحين الثنائيين والمتعددي األطراف على الوفاء بالتزاماتهم حيال . 100

أفريقيا من خالل تنفيذ مختلف المبادرات الخاصة بأفريقيا وبخاصة عن طريق إيالء 
 :ولوية لمشاريع النيباد، وُيدعى المجتمع الدولي إلىاأل
إلغاء جميع ديون البلدان األفريقية واتخاذ تدابير عملية للتنفيذ العاجل لهذا  - أ

 .اإللغاء
مضاعفة المساعدة اإلنمائية ألفريقيا وتحسين نوعيتها عن طريق ـ ضمن  - ب

ئية المتعددة  ـ توجيه هذه الزيادة من خالل المؤسسات اإلنما أخرىجملة أمور
 . الموازني لهامعنصرا لدعاألطراف وزيادة  
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تبسيط إجراءات المؤسسات المالية المتعددة األطراف لتفادي حدوث تأخير  - ت
 .في اإلفراج عن الموارد المعتمدة لمشاريع النيباد

 
الشروع في حوار إيجابي بشأن المسائل المتعلقة بالمسؤولية اإلنمائية للشرآات . 101

الرشيدة للشرآات عبر الوطنية مما يترتب عليه تعظيم مساهمتها في التنمية واإلدارة 
 .االقتصادية واالجتماعية للبلدان المضيفة

 
التشديد على أهمية تعزيز عالقة أآثر دينامية واتسامًا بالطابع التعاوني مع . 102

بهدف تحقيق البلدان الصناعية والمتقدمة النمو تكون قائمة على أساس االلتزام البناء 
 باقتراحات للشروع  إلى التقدم77 وبلوغًا لهذه الغاية تدعو مجموعة ،مزايا متبادلة

 .في هذا الحوار
 

 الرفض الصارم لفرض القوانين واألحكام التي يكون لها آثار تتجاوز .103
 بما في ،االختصاص المحلي وجميع األشكال األخرى للتدابير االقتصادية القسرية

 مع معاودة التأآيد على الحاجة ،ت األحادية الجانب ضد البلدان الناميةذلك العقوبا
 فحسب والتشديد على أن مثل هذه اإلجراءات ال تقوض ،الماسة للقضاء عليها فورًا

 خطيرًا المبادئ المقررة في ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي، بل تهدد تهديدًا
ياق، ُيطالب المجتمع الدولي بعدم االعتراف ، وفي هذا السحرية التجارة واالستثمار
 .بهذه التدابير أو تنفيذها

 
 
 
 

 التنفيذ والمتابعة
 

صندوق الخاص   . 104 ساهمات خاصة لل ديم م ى تق دول األعضاء عل ع ال ّث جمي ح
ة ن     77لمجموع ة م رة الرابع سادس الفق صل ال ي الف ضمن ف رار المت ًا للق شأ وفق  المن

ه قمة الجنوب األولى بغية تحقيق هدفه الذي ينبغي أن           برنامج عمل هافانا التي اعتمدت    
ذ الكامل                 يكون عشرة ماليين دوالر على أقل تقدير لمساعدته على نحو أآبر في التنفي

 . للقرارات التي اعتمدتها قمم الجنوب ومتابعتها
 

رة             . 105 ا المتضمن في الفق ى قرارن ا        2-6معاودة التأآيد عل امج عمل هافان  من برن
ع           77ساهمات المالية بأمانة مجموعة     بشأن الم  أخرون عن دف دعى األعضاء المت ، وُي

أخراتهم  صفية مت سارعة بت ى الم تراآاتهم إل دفع  ،اش ع األعضاء ب ذلك جمي دعى آ  وُي
 .اشتراآاتهم السنوية في الوقت المحدد لها
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غيريرو االستئماني  في  -الترحيب بالتقدم المحرز حتى اآلن في صندوق بيريز  . 106
وب،                     مجال وب والجن ين الجن اون ب ًا للتع ة دعم دان النامي ين البل  التعاون االقتصادي ب

ى دعم          77وُيدعى جميع الدول األعضاء في مجموعة       م المتحدة إل ة األم  وفي منظوم
م     ؤتمر األم ي م ة ف ساهمات منتظم الل م ن خ تئماني م صندوق االس وارد ال ادة م  زي

ًا   صندوق وفق ات لل دة للتبرع رار الجمعالمتح م  لق ة رق ة العام اريخ 58/220ي  23 بت
 .2003ديسمبر /آانون أول

 
ة  . 107 راءات مجموع ز إج لة تعزي ر مواص رص   77تقري ديات والف ة التح  لمواجه

ز     ن تعزي د م الل مزي ن خ ة م ة  -الحالي من جمل ر  ض ور أخ صول  - ىأم ف ف  مختل
س  ى الم ة عل ع   تالمجموع اون م سيق والتع ز التن مي وتعزي ر الرس مي وغي ويين الرس

 بما في ذلك من خالل استخدام تكنولوجيا حديثة بحيث      ،سات الجنوب ذات الصلة   مؤس
دى التصدي لجدول                    ا ل ا أآلهم اعيتين للمجموعة أن تؤتي ة الجم يمكن للحكمة والتجرب

 .األعمال الدولي بما في ذلك المفاوضات المتعددة األطراف
 

ة  . 108 يس مجموع ى رئ ب إل ه الطل وح 77توجي ل مفت ق عم شاء فري ضوية  إلن  الع
ة  ز مجموع ة لتعزي ائل الممكن سبل والوس ة ال ا77لدراس د ، وأمانته ك تحدي ي ذل ا ف  بم

ة        نهج ابتكاري ذا األخذ ب األساليب المشترآة لتسهيل التعاون بين فصول المجموعة وآ
ة   ة مجموع وظفين ألمان وارد والم ات الم صدي لمتطلب اء 77للت ستطيع الوف ، بحيث ت

ي  بأسرها 77باحتياجات مجموعة  سنوي ف وزاري ال اع ال ى االجتم ر إل ديم تقري وتق
 .الوقت المناسب

 
توجيه الطلب إلى وآاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، آل            . 109

ا                  ة بم دافها التنموي ة لتحقيق أه في نطاق اختصاصه، لدعم جهود البلدان النامية الرامي
 .في ذلك أهداف األلفية اإلنمائية

 
ضاء     توجي. 110 دول األع ع ال شاور م دة للت م المتح ام لألم ين الع ى األم ب إل ه الطل

وب             ين الجنوب والجن اون ب التخاذ تدابير محددة من أجل تعزيز الوحدة الخاصة بالتع
م    آكيان منفصل وآهمزة وصل للتعاون بين الجنوب و الجنوب في إطار منظومة األم

م       المتحدة، آما أآدت على ذلك مجددًا الجمعية العا        ا رق اريخ   58/220مة في قراره  بت
سمبر 23 ا من االضطالع 2003 دي ك لتمكينه سؤولياته وذل  وبخاصة من خالل ابم

 .ون بين الجنوب والجنوب بما في ذلك التعاون الثالثياتعبئة الموارد للنهوض بالتع
 

دير      . 111 ضاء وم دول األع ع ال شاور م ام بالت ين الع ى األم ضًا إل ب أي ه الطل توجي
م                  برنامج   تئماني الطوعي لألم سمية صندوق االس ر ت ائي لكي يغّي األمم المتحدة اإلنم

ة                 رار الجمعي شأ استجابة لق ذي أن المتحدة للنهوض بالتعاون بين الجنوب والجنوب وال
ة  اريخ 50/19العام سمبر 5 بت م   1995 دي د صندوق األم مه الجدي صبح اس ث ي  بحي

ددة          المتحدة للتعاون بين الجنوب والجنوب، وأن يحد       سية متع ل رئي ة تموي د مهامه آآلي
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األطراف للنهوض بمبادرات التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثالثي، بما في           
 .ذلك المبادرات التي تعتمدها قمة الجنوب

 
ا يتصل  .112 دة فيم م المتح ي إطار األم زة وصل ف اد آهم ز دور األونكت م تعزي دع

ة    ضايا التنمي سياسات   بالتعامل المتكامل مع ق ل ال والتجارة وبخاصة في إنجاز تحلي
ضايا     شأن الق ي اآلراء ب ق ف ى تواف ل إل ي التوص سياسية وف شورات ال ديم الم وتق

 .اإلنمائية
 

ة   . 113 يس مجموع ى رئ دعوة إل ه ال ديم  77توجي وب لتق ل للجن ق عم داد منطل    إلع
دان ال       دماج البل شارآة وان ة م ًا لعملي ة دعم ارات اإلنمائي ل للخي ار عم ي  إط ة ف نامي

ال صاد الع ةاالقت ة العولم ات  مي وعملي ديم االقتراح رئيس لتق ى ال دعوة إل ه ال ، وتوجي
 . آيما ينظر فيه الوزراء2005الخاصة بإعداد منطلق العمل في سبتمبر 

 
ة  . 114 يس مجموع وة رئ دعوة77دع ى ال ضاء، إل د االقت ات  ، عن د اجتماع ى عق  إل

ة ب           اون ذات األهمي ة الم       قطاعية في مجاالت التع سبة للمجموعة بغي دما في    الن ضي ق
 .ين الجنوب والجنوبالتعاون ب

 
ى أن ُيقرر     77توجيه الدعوة إلى رئيس مجموعة       . 115 د االقتضاء    ـ إل ا في   – عن  بم

شبكية  ذلك من خالل تنظيم اجتماعات لزيادة مستوى قنوات االتصال          ين أصحاب      ال  ب
سهيل،    والمنظمات اإلقلي77الشأن ومن بينهم فصول مجموعة   مية لتقاسم التجارب وت

ددة       ي المفاوضات المتع ة ف شترآة للمجموع ف الم وير المواق ك، تط ن ذل ا أمك حيثم
 .األطراف

 
ى  . 116 دعوة إل ه ال ة اتوجي ة    اللجن سيق والمتابع ة للتن ة الدولي ى أن IFCCلحكومي  إل
ون بين  ي قيد االستعراض التقدم المحرز في تنفيذ نتائج قمم الجنوب في مجال التعا            ُتبق

 .الجنوب والجنوب
 

 إلى إجراء مشاورات يكون هدفها تنظيم     77 رئيس مجموعة توجيه الدعوة إلى    . 117
 . نصفي لتنفيذ نتائج قمة الجنوب الثانيةضااستعر

 
ة. 118 رئيس مجموع دعوة ل ه ال ة  77 توجي ضرورية لإلحال اذ الخطوات ال ى اتخ  إل

ى شرآائ           صلة إل ا في             السريعة لنتائج هذه القمة ذات ال ة النمو بم دان المتقدم نا في البل
ذلك من خالل اجتماعات مجموعة الثمانية عند االقتضاء، وإحالتها أيضًا إلى األعمال          

بتمبر          الالتحضيرية الجتماع الجمعية العامة      ده في س  2005رفيع المستوى المقرر عق
ى االجتماعات األخرى     ين ا   الإضافة إل ز الحوار ب ة تعزي ة المستوى بغي شمال رفيع ل

 .والجنوب وحشد الدعم لصالح البلدان النامية
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 1الملحق 
 جنوب-جنوبالثنائية والتعددية لتعاون قائمة بمقترحات المشاريع 

 
 بيليز
 برنامج محو األمية -1
 رعاية الطفولة -2
 الموارد المائية -3
 بنين

 ) توجو–بنين (أدراالال مشروع بناء سد لتوليد الطاقة في   -1
 )نيجيريا_بنين_ توجو_غانا(حة التآآل الساحلي  مشروع مكاف -2
 . المشروع اإلقليمي إلنتاج المطاعيم -3
 ) النيجر–بنين ( مشرع خط سكة الحديد  -4
 . مشروع خط أنابيب الغاز لغرب أفريقيا -5
ل   _ بنين  ( مشروع مكافحة فيروس ومرض اإليدز        -6 اج     _ نيجي _ ساحل الع

 )توغو_غانا 
 

 البرازيل
 )لجوعالصفري لمج برناال (الجوع الصفري -1
 البرنامج الوطني لتشجيع الرضاعة الطبيعية -2
 المدرسة  -3
 األسرة -4
سبة     س فيرو لمكافحةالبرنامج الوطني    -5 ة نقص    / نقص المناعة المكت متالزم

 )إيدز (المناعة المكتسب
 رعاية الطفولة -6
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 الصين
دريب، -1 شاورةالت دا،   و،  والم ق، يوغن ي موزامبي ة ف ة المائي ة بالطاق التوعي

 .مبابوينيجيريا وز
ان ذات          تشجيع الشراآة األفريقية الصينية      -2 امج منتجات األلب  من خالل برن

 .القيمة العالية
يا      التعاون   -3 ة آس صالح       والمحيط بين منطق ا الفطر ال ادي حول تكنولوجي  اله

 .لألآل
 

 آوبا
وارث من خالل           -1 ة    تقوية القدرات اإلقليمية لتخفيف الك  تكامل إدارة     مقارب

 .المخاطر
ات حكوم -2 سبة   مقترح ة المكت ص المناع رض نق ة م ل مكافح ن أج ة م ي

 )إيدز(متالزمة نقص المناعة المكتسبة/
 .دعم الشبكات الموضوعية واإلقليمية للتنمية البشرية -3
 )أجل أنا أستطيع(برنامج محو األمية  -4
 مرآز التدريب اإلقليمي حول إدارة األراضي المستدامة -5
 الكاريبيعمليات التصحر في جزر  األراضي وتدهورمراقبة  -6
 .مرآز التدريب اإلقليمي حول السالمة الحيوية -7
 بعدلتدريب للمدربين على التعليم عن شبكة ا -8
اون ال -9 ينتع وبب وب الجن ستدامة  والجن ة الم ي التنمي ساهمة ف  من أجل الم

 .ضّيق على نطاق  األرزإنتاج بنظمالمتعلقة 
 . الحضريةلزراعيةاائي من خالل تنمية ذالمساهمة في األمن الغ -10
 . التنوع الحيوي الزراعي المتآآل بسبب أوضاع الكوارث الطبيعيةترميم -11
  تتصااللتقنيات المعلومات واالمرصد  -12
  علوم الكومبيوتر و االتصاالتتعليم صالحجتماعي لمعهد ا -13
درة   -14 ة الق ةتقوي دى اإلقليمي اريبي ل ومي الك د الق كان المعه ل   لإلس ن أج  م

 مواجهة الكوارث الطبيعية
 

  الديمقراطيةجمهورية آوريا
 

ة من                 يتدريب مصمم  -1 ة المجاري الصحية من أجل الحماي  الري و أنظم
 .ة الفيضان  في البلدان الناميو آثار التلف التي يحدثها الجفاف

  في البلدان النامية  الجويةتدريب خبراء المقايسة و األرصاد -2
  الحجم في    ةصغيرال  المائية    الطاقة  تدريب خبراء البناء و تشغيل مصانع      -3

 البلدان النامية
 

 الهنـد



 25

 
  )9الفريق (  الهندية – إلفريقيةا للحرآة ية االقتصادة التقنيالمقاربة -1
  البرازيل و جنوب أفريقيا  وهندنة الثالثية للاللج -2
ر    ببرنامج التنمية التابع ألمم المتحدة       ن االئتما قوصند -3  ،  للتخفيف من الفق

 تصال في أفريقيا  و بعثة اال الهندينيتقالوالتعاون االقتصادي 
 

 إندونيسيا 
  الصغيرة و المتوسطةالمؤسساتالتدريب على تطوير  -1
 التدريب على التمويل الجزئي -2
 التدريب على تطبيق تكنولوجيا المعلومات  -3

 
 جامايكا 
  النفايات أنظمة المستعمل و البرنامج الوطني السترجاع الزيت تنمية -1
 والب الكتل الحيوية  قإنتاج -2
  ات المحليةمع مجففات الطاقة الشمسية للمجتخداماست وإنتاج -3
ة و   -4 ية معلوماتي رارات سياس و ق ل نح ة تعم ة و بيئي ات فني دة بيان و قاع  نح

 التنمية المستدامة
 

 آينيا 
 مشروع تعليم الشباب  -1
 المساهمة في خفض وفيات األمومة في آينيا -2

 
 نيجيريا 

 
والدة       -1 وب     برنامج الرعاية الصحية لل وب والجن ين الجن ا   آو ( ب ا و    –ب  ليبي

 )نيجيريا 
 

  المساعدة التقنية هيئات
ريين  والمتطوع • رفين النيجي ن المحت ال ن م ي مج دماتف ة و الخ  الطبي

  المعلمين إلى البلدان النامية عند الطلب إيفادمهندسو األراضي و
 

 لمواد الخام با التنفيذية المعنيةجنة للا
 
  المواد الخام اإلفريقي للمعلومات حولاإلقليمي النظام  إرساء •
اع    المعنية بالمواد الخام   الثانية  التنفيذية جنةللا الستضافة   تقديم الدعم  •  الجتم

  .2005تشرين الثاني /أخصائيي المواد الخام المقرر عقده في نوفمبر 
  عضوية لجنة  المصادر المالية و المادية لخدمة السكرتارية توسيع •



 26

 .ةالسكرتاريمشارآة الدول األعضاء في عمليات  •
 

 مشاريع الشراآة الجديدة  للتنمية األفريقية 
 

 برنامج  العلوم و التكنولوجيا 
  الحيوي نوععلم و تقنيات الت •
 علم التقنية الحيوية  •
 معلومات و تقنيات االتصال  •
 تقنيات الطاقة  •
 علوم المواد •
 علوم و تقنية الفضاء •
 علوم و تقنيات المياه •
  والتكنولوجياما بعد الحصاد •
  التكنولوجياالفطرية و المعرفة  •
 أبحاث التصحر •
  ألجل التصنيعالتكنولوجيا علوم و ال •
  الليزرتكنولوجيا •

 
 الطاقة

 
 خط أنابيب غرب افريقيا  •
 مجمع  طاقة غرب افريقيا  •
 مشروع إيغاد هايكوس •
 مشروع الطاقة المتجددة •
 الخطة الرئيسية للطاقة •
 ال في أوغانداخط أنابيب الغاز من دار السالم عبر آينيا إلى آامبا •
 خط أنابيب البترول من الدوريد آينيا إلى آامباال في أوغاندا •

 
 النقل 

 
 تطوير السكك الحديدية •
  النقل البريتسهيالت •
 و ر تنفيذ قرار يامو سوآ •
 طريق إيسيولو مويال •
  جيبوتي–تطوير طريق أثيوبيا  •
  النقل البري تسهيالت •
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  قرار يامو سوآروتنفيذ •
 )خمسة مشاريع ( فريقيا مشروع شبكة طرق شرق أ •
 :تطوير سكك حديد شرق أفريقيا •

o إعادة هيكلة سكك حديد شرق أفريقيا 
o الخطة الرئيسية لتطوير السكك الحديدية 

 مرآز حدود موقف أحادي •
 تناغم الحمل المحوري  •
 الموانئتحسين فعالية السكك الحديدية و الطرق و  •
ل و تكامل  • سهيالتإصالح النق م ت سياسادع سساتية و ت المؤ إلصالح  ال

 خالت اإلقليمية المتفق عليها النظامية و عضو مساعد في تنفيذ التد
  السودان و إريتريا-  ليبيا - تشاد - النيجر -محور طريق ليبيا  •
صر     • ر م ة عب سكك الحديدي ا -ال ونس - ليبي ر - ت رب - الجزائ  - المغ

 , النيجر و تشاد- ليبيا -موريتانيا 
 لسالمة التشغيليةاتطوير التعاون الستمرار  •
 برنامج التأهيل الجوي •
  و المالحة و إدارة الحرآة الجويةالمراقبة المالحة –االتصاالت  •
 جامينا ن النقل على ممر دواال بانغوي و دواال في تسهيالت •
 حة على المراآب ا السيرصيفالمشروع البحري و  •

 
 االتصاالت عن بعد

 لبنية التحتية أساس اتطوير  •
  األطر  /تاتناغم السياس •
  المعلومات و االتصاالت تكنولوجيا دعمبرنامج  •
  المعلومات و االتصاالت تكنولوجيابرنامج لوائح سياسة  •
 نظام الكبل البحري لشرق أفريقيا •

 
 بناء القدرة 
  الوحدات المشاريع وتنفيذ  تطويرإرساء •
 .تحديث اإلجراءات اإلقليمية ومراقبة آليات المعلومات واالتصاالت •

 
 المعلومات واالتصاالتلوجيا تكنو

 
 . المعلومات واالتصاالتتكنولوجياسياسة ولوائح  •

 
 :إدارة المياه
 مبادرة حوض النيل •
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 .ماالوي/المالحة اآلمنة في بحيرة تنجانيقا •
 .نقل مياه أوبانجوي لزيادة بحيرة تشاد عبر نهر شاري •

 
 راسكوم: المشروع القاري

ه     أول وهو   تصاالتأقيم مشروع راسكوم بغرض إطالق قمر اال       •  قمر تملك
ا دعمأفريقي ة   آلية،ب ة اإلقليمي كرتارية اللجن ن س صادية م شراآة االقت   وال

 الجديدة للتنمية اإلفريقية
 

 باآستان
 برنامج المساعدة الفنية الخاصة )1(
 برنامج المساعدة الفنية الخاصة ألفريقيا )2(
 .برنامج المساعدة الفنية الخاصة لجمهوريات آسيا الوسطى )3(

 
 ينالفلب
 ورشة التدريب على إدارة مخاطر الكوارث للمجتمعات )1(

 
 جنوب أفريقيــا

 المعلومات
  المعلومات واالتصاالت وبناء القدراتفي مجال تكنولوجياتعاون  •
  غير هدامةمرافق •
 عإلبداامحاور  •
  المعرفة وبرامج البحوثاقتسام •
 التعاون العلمي بين الجامعات ومعاهد البحوث •

 
 بناء القدرات

  وبناء المؤسساتالرشيدالحكم  •
رار • ل تك وذج بيتي دد ( نم ز متع روعمرآ تم الف ة يه ات التكنولوجي  بالتطبيق

 ).تطوير المهارات للشباب في المواقع الريفيةباإلضافة إلى 
لمرآز  لتطويرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة     التكنولوجيحضانة العمل    •

 .التكنولوجيام العام للعلوم والهندسة ولترقية  الفهالعلوم الوطني 
ًا ـ        • ة وراثي ات المهندس اون الكائن ال التع ي مج درات  ف اء الق  البحث وبن

 .لمستهلكين نطاقًا الخاصة باوالمواضيع األوسع
 .االنتقال إلى توجيه األعمال •
 المكننة على نطاق ضيق •
 ) في العالقات الثنائيةتعاضديتطوير موقف ( الدولية االتفاقيات •
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 الصحة
 لحدودابرة لالعإدارة األمراض  •
ة           • روس نقص المناع اث في سان ـ أبح صحة اإلن ة ب وث خاص راء بح إج

  . متالزمة نقص المناعة المكتسب والسرطان/ المكتسب
  أبحاث التغذية •
 .ي والغذائيلصحألغراض األمن االحيوية التكنولوجيا  •

 
 العلوم والتكنولوجيا

 وجيا الحاضنات التكنولوجية ونقل التكنول–العلوم والتكنولوجيا  •
 التشييد والبناءتقنيات  •
  الليزرتكنولوجيا •
م         • ول العل وراه     (المساعدة للتدريب في حق د ) مستويات ماجستير ودآت  تحدي

 .مشاريع العلوم والتكنولوجيا
 التكنولوجيا لألغراض التنافسية  •
 الطاقة النووية •
 لدعم القدرات التكنولوجية المحلية والممارسات ة المحليالمعرفة نظم •
 الجزيئاتبيولوجيا  •
 اعتماد المختبرات •
 التوابع االصطناعية الصغيرة •
 علوم النيوترون والمفاعل النووي •
 .تطوير وإنتاج النظائر المشعةأبحاث و •
 ا واستخداماتهمعجالت  الجسيمات •
 . االستغالل واالستخدام– ة البحثية النوويتمفاعالال •
 تكنولوجيا التوابع االصطناعية  •
ع اال • طة التواب صوير بواس طناعية الت ات (ص ق والتطبيق ة الحرائ مكافح

 )األخرى
 محطة التوابع االصطناعية ذات الطاقة العالية •
 التعاون على مستوى الكيلو متر المربع •
 

 
 : والطاقةالفلّزات
 أبحاث الفلزات •
 تثمين الفلزات •
   التعدين تكنولوجيا •
 المسح الجيولوجي لحوض الكاالهاري  باستخدام الموارد المعدنية  •
  المتجددةالطاقة •
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 وادعلوم الم مشاريع  •
 

 البيئة
 

 اختبار أجهزة الري   •
 التصحر  و إدارة المياه •
 تقنيات حصاد المياه •
 )إدارة المخاطر (  المناخ رصد •
 إستراتيجيات تخفيف الجفاف •
  االتحليليةالتكريرأنظمة   •
 المتدهورةإستراتيجيات إعادة تأهيل األراضي  •
 الري الفعال   •
 إعادة تدوير المياه •

 
 الزراعة

 
 األمن الغذائي في المناطق الريفية •
 المعالجة الزراعية  •
  الزراعة التعليبية المناخ  و- التربة -تبادل المعلومات  •
  الحيويةالتكنولوجيا •
  ) اإلنتاج( المحاصيل المقاومة للجفاف  •
 المحلية المحاصيلر يتطو •

 ) حيوانات المزرعة    ( التكاثر المستحث •

   المنتجات الجلدية تاجإلننقل التكنولوجيا  •

 المصانع المحليةحقوق الملكية الفكرية على  •

   البرية  الحيوانات– صحة  الحيوانات المنزلية -البحث الزراعي   •

 : المشتركلبحث التعاونيالمحددة  ل تشمل المجاالت

 البحث في الطب التقليدي •

  الحيوية للنباتتكنولوجياال •

يم  ويع الخاصة بالصحة وبح   وم حيوية وعلم األحياء والمواض العل • ث التطع
 اإليدز/المالريا، فيروس نقص المناعة المكتسبة(
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تيبورت    • د أوندرس زي ومعه ري المرآ ر البيط ين المختب ات ب ة العالق تقوي
 .البيطري ومنتجات أوندرسبورت الحيوية

 البحث البيطري •

  التربةوتحاتعلوم التربة  •

 إدارة استغالل األرض •

 :كنولوجيا تشملمواضيع إدارة البحث والت

 .منخفضة التكلفةاللمعدات  بما فيها البحث في تطوير انقل التكنولوجيا •

 إدارة نظام العلوم والتكنولوجيا •

 صياغة سياسة العلوم والتكنولوجيا •

 كاسيريالن

o تضافر الجهود في آسيا 

 أوروجواي

ة        )1( صلة بالزراع شطة ذات ال ي األن واي ف راء األوروج ل خب دلي
 .والمواشي

 

 فنزويال

 األمن الغذائي )1(
 
 
 
 
 
 


