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مــن أجــل  77مــؤتمر قمــة رؤســاء الــدول والحكومــات األعضــاء فــي مجموعــة الـــ   
 نظام عالمي جديد للعيش الكريم 

 ) 2014حزيران/يونيه  15 و 14دولة بوليفيا المتعددة القوميات،  (سانتا كروز دي السييرا،  
  

 مشروع إعالن  
 

 الجزء األول: السياق العام   
والـــني، التمعــني يف  77لــدول األعضــاء يف جمموعــة الـــ حنــن، رؤســاء دول وحكومــات ا - ١

مدينة سانتا كروز دي السـيريا بدولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات، إلحيـاء الـذكرى السـنوية اخلمسـني 
 لتيسيا الموعة. 

ـــــ  - ٢ ـــــُمثل 1964حزيران/يونيــــه  15يف  77حنتفــــل بــــذكرى تشــــكيل جمموعــــة ال ــــوه بال ، ونن
اإلعـالن املشـرتك التـارخيي الــادر عـن البلـدان الناميـة السـبعة والسـبعني واملوقّـع واملبادئ الـواردة يف 

 يف �اية الدورة األوىل ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية اليت ُعقدت يف جنيف. 

علــى اإلطــالق، تعهــد موقِّعــوه بــدعم املســاواة  77ونشــري إىل أن أول بيانــات جمموعــة الـــ  - ٣
ـادي واالجتمـاعي الـدويل وبتعزيـز مــاحل العـامل النـامي وأعلنـوا احتـادهم حتـت رايـة يف النظام االقت

أداة لتوسـيع جمـال التعـاون علـى السـاحة الدوليـة ولكفالـة ”املـاحل املشـرتكة ووفـفوا الموعـة بي�ـا 
 .  “إقامة العالقات مع سائر دول العامل مبا حيقق املنفعة املتبادلة

يف مدينـة اجلزائــر يف  الـذي عقـد 77مـاا الـوزاري األول لموعـة الــ ونشـري أيضـا إىل االجت - ٤
اجلزائــــر  ميثــــاقالموعــــة فيــــه  تمــــداعت، و 1964تشــــرين األول/أكتــــوبر  25إىل  10الفــــرتة مــــن 

الـــذي أرســـى مبـــادئ الوحـــدة والتكامـــل والتعـــاون والتضـــامن بـــني البلـــدان الناميـــة وأّكـــد تــــميمها 
 عية.حتقيق التنمية االقتـادية واالجتما على السعي، فرادى أو مجاعة، إىل

أتاحــــت لبلــــدان اجلنــــوب التعبــــَري عــــن مـــــاحلها االجتماعيــــة  77ونؤكــــد أن جمموعــــة الـــــ  - ٥
ََ ــــا وعـــّززت قـــدرتا التفاوضـــية املشـــرتكة يف نطـــاق منظومـــة األمـــم  واالقتــــادية اجلماعيـــة والـــرتوي

دائمــة يف مقــر األمــم املتحــدة بنيويــورك وفروعــا املتحــدة، وننــوه مــع االرتيــاب بشنشــاء الموعــة أمانــًة 
يف واشـنطن العافـمة  24يف كل مـن جنيـف ونـريويب وبـاريا ورومـا وفيينـا عـالوة علـى جمموعـة الــ 

 دولة. 133ها حىت أفبحت تضم اآلن وباتساا نطاق عضويت

 والـــني 77 ونشــري أيضــا إىل جنــاب مــؤمتر القمــة األول للجنــوب الــذي عقدتــه جمموعــة الـــ - ٦
ومــؤمتر القمـة الثـاين للجنــوب املعقـود يف الدوحـة يف شــهر  2000يف هافانـا يف شـهر نيسـان/أبريل 
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 77مسـتوى متثيـل األعضـاء يف جمموعـة الــ  فيهمـا فـع، ومهـا املـؤمتران اللـذان رُ 2005حزيران/يونيه 
إعالنـــاٍت وخطـــط هامـــة للعمـــل  ت فيـــهوالــــني إىل مســـتوى رؤســـاء الـــدول واحلكومـــات واعَتمـــد

رتشــد بــا جمموعتُنــا وتشــكل الدعامــَة األساســية إلقامــة نظــام عــاملي جديــد وبرناجمــا للعمــل متلــك تس
نـــافا يعــود بالفائــدة علـــى بلــدان اجلنــوب زمــام أمــوره بغيــة إنشــاء نظــام أكثــر عــدًال ودميقراطيــة وإ

 شعوبنا.

حيـٍد للــف ونتعهد مبوافلة ما درجـت عليـه بلـداننا مـن تشـييٍد لــرب التنميـة الوطنيـة وتو  - ٧
علــى املســتوى الــدويل ألجــل إقامــة نظــام دويل عــادل علــى فــعيد االقتـــاد العــاملي، يــدعم البلــدان 
الناميـــة يف حتقيـــق األهـــداف الـــيت نعتمـــدها واملتمثلـــة يف حتقيـــق النمـــو االقتــــادي املطـــرد والعمالـــة 

ئــة والعــيش يف ة البيالكاملــة والعدالــة االجتماعيــة وتــوفري الســلع واخلــدمات األساســية لشــعوبنا ومحايــ
 انسجام مع الطبيعة.

والـــني وبشجنازاتــا الكبــرية علــى مــدى اخلمســني عامــاً  77إننــا نفخــر بــشرث جمموعــة الـــ  - ٨
املاضــية يف جمــال الــذود عــن مـــاحل البلــدان الناميــة وتعزيزهــا، وهــو مــا زاد تــدرايا مــن قــوة الموعــة 

واالجتماعيــة والبيئيــة. ونتعهــد باختــاذ هــذه الركــائز وعظّــم نفوذهــا فيمــا يتعلــق باملســائل االقتـــادية 
نقطــَة انطــالق لنــا ومبوافــلة إحــراز التقــدم علــى طريــق إرســاء نظــام عــاملي يتســم بالعــدل واإلنـــاف 
ويســـوده االســـتقرار والســــالم. ومـــن العالمــــات الفارقـــة علـــى هــــذا الطريـــق اعتمــــاُد اجلمعيـــة العامــــة 

واإلعــــالن  1974نظـــام اقتــــادي دويل جديـــد يف عـــام  لألمـــم املتحـــدة اإلعـــالَن املتعلـــق بشقامـــة
، وغريمهـــا الكثـــري مـــن اإلعالنـــات التارخييـــة الـــيت تعـــرتف 1986املتعلـــق بـــاحلق يف التنميـــة يف عـــام 

  تتبوأ مكانًة ذات أولوية قـوى.باحتياجات ومـاحل البلدان النامية وتتـدى ـا واليت

 إقامة احلوار.للنزاعات من خالل  ونؤمن بالتسوية السلمية - ٩

تــزال  ونالحــظ أيضــا، وقــد مــرت مخســة عقــود مــن اإلجنــازات، أن أوجــه قـــور خطــرية ال - ١٠
تعرقــل الوفــاء بيهـــداف جمموعتنــا وأن بلــداننا، فـــرادى ومجاعــة، تواجــه اآلن حتـــدياٍت منهــا املســـتمر 

ر إىل اإلجــراءات ومنهــا املســتجد، مبــا يف ذلــك تبــاطؤ االقتـــاد العــاملي وتــيثريه يف بلــداننا، واالفتقــا
وســـبل املســـاءلة املالئمـــة علـــى الــــعيد الُنُظمـــي للتــــدي ألســـباب األزمـــات املاليـــة واالقتــــادية 

 و ما يهدد بتوايل دورات األزمات.العاملية وآثارها وه

ونالحــظ أيضــا الثغـــرات القائمــة يف الكثـــري مــن بلـــداننا والــيت تشـــوب املســاعي الراميـــة إىل  - ١١
نا يف جمــاالت العمالــة والغــذاء وامليــاه والرعايــة الـــحية والتعلــيم واإلســكان تلبيــة احتياجــات شــعوب

والبــىن األساســية املاديــة والطاقــة، عــالوة علــى األزمــة البيئيــة الــيت تلــوب يف األفــق وتشــمل آثــار تغــري 
 املناخ الضارة بالبلدان النامية وتفاقم النقص يف مياه الشرب وتراجع التنوا البيولوجي.
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د أن االخـــتالل يف االقتــــاد العـــاملي واالفتقـــار إىل العدالـــة يف هياكـــل ونـــواتَ نُظـــم ونؤكـــ - ١٢
التبــادل التجــاري والــُنظم املاليــة والنقديــة والتكنولوجيــة عــامالن أفضــيا إىل تيســيا جمموعتنــا. غــري 

بـــل وتـــنجم عنـــه آثـــار أكثـــر إضـــرارا بالبلـــدان  بشـــكل أو بـــآخر،أن هـــذا االخـــتالل ال يـــزال ســـائدا 
يـــة. ولـــذلك، نتعهـــد مبوافـــلة وتكثيـــف جهودنــــا اـادفـــة إىل إقامـــة نظـــام دويل يتســـم بالنزاهــــة النام

 اجات اإلمنائية للبلدان النامية.والعدالة واإلنـاف يراعي تلبية االحتي

ونشــدد علــى أن األســاس املنطقــي الــذي قامــت عليــه جمموعتُنــا منــذ مخســني عامــاً ال يــزال  - ١٣
روعا بـــل إن مشـــروعيته ازدادت اآلن عمـــا كانـــت عليـــه آنـــذاك. وإننـــا مواكبـــا لريـــات األمـــور ومشـــ

تبــذـا جمموعــة الـــ بنــاء علــى ذلــك نعيــد تكــريا أنفســنا وبلــداننا لتعزيــز وتوســيع اجلهــود احلثيثــة الــيت 
 .حياة شعوبنااإلجنازات وحتسني  يع الاالت من أجل حتقيق مزيد منمجوالـني يف  77

والعشـــــرين هـــــو أواُن �ـــــوض بلـــــدان اجلنـــــوب وشـــــعوبه لتطـــــوير ونؤكـــــد أن القـــــرن احلـــــادي  - ١٤
اقتـاداتا وجمتمعاتا مـن أجـل حتقيـق االحتياجـات البشـرية علـى حنـو مسـتدام ومتـوائم مـع الطبيعـة 
حيرتم أّمنا األرض ونظمهـا اإليكولوجيـة. ونتفـق علـى أن نتخـذ ِقَيمنـا وممارسـاتِنا التقليديـة الـيت تقـوم 

ن أجـــل حتقيـــق املنفعـــة املتبادلـــة وترتكـــز إىل قـــوة شـــعوبنا نقطـــَة انطـــالٍق علـــى التضـــامن والتعـــاون مـــ
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب. ميدانلتحقيق التقدم يف بلداننا ويف 

ونشدد على أن أولوياتنا الرئيسية هـي تعزيـز النمـو االقتــادي املطـرد والشـامل واملنــف،  - ١٥
أوجـــه عـــدم املســـاواة، واالرتقـــاء مبســـتويات املعيشـــة  وخلـــق املزيـــد مـــن الفـــرص للجميـــع، واحلـــّد مـــن

األساســــية، وتعزيــــز التنميــــة واإلدمــــاج االجتمــــاعيني العــــادلني؛ وتعزيــــز اإلدارة املتكاملــــة واملســــتدامة 
للمـــوارد الطبيعيـــة والـــنظم اإليكولوجيـــة الـــيت تـــدعم يف مجلـــة أمـــور التنميـــَة االقتــــادية واالجتماعيـــة 

فســه حفــظ النظــام اإليكولــوجي وجتــدده واســتعادته عافيتــه وفــموده والبشــرية، وتســهل يف الوقــت ن
 اجهة التحديات اجلديدة والناشئة.يف مو 

ــــــ  - ١٦ كـــــان وال يـــــزال وحـــــدتا   77ونؤكـــــد مـــــن جديـــــد أن مـــــوطن القـــــوة الرئيســـــي لموعـــــة الـ
زام وتضــامنها، ورؤيتهــا اخلافــة بعالقــات متعــددة األطــراف تتســم بالنزاهــة والعدالــة واإلنـــاف، والتــ

ون الــذي يــتمخض الــدول األعضــاء فيهــا بتحقيــق رفــاه شــعوب اجلنــوب عــالوة علــى التزامنــا بالتعــا
 عن منفعة متبادلة.

ونشدد علـى أن كـلَّ بلـٍد لـه احلـق السـيادي يف أن حيـدد أولوياتـه واسـرتاتيجياته اإلمنائيـة إذ  - ١٧
ىل قواعــــد دوليـــة تتــــيح . ونؤكـــد احلاجـــة إ“حـــًال واحــــداً يناســـب اجلميــــع”لـــيا هنـــاك �ــــَ يقـــّدم 

للبلــدان الناميــة احليـــز واملرونــة الالزمـــني يف جمــال السياســات العامـــة، فهمــا يرتبطـــان ارتباطــاً مباشـــراً 
باالســـرتاتيجيات اإلمنائيـــة للحكومـــات الوطنيـــة. ونشـــدد كـــذلك علـــى ضـــرورة إتاحـــة احليـــز الـــالزم 

ائيـــة جتســـد املــــاحل الوطنيـــة لرســـم السياســـات العامـــة لتمكـــني بلـــداننا مـــن فـــوغ اســـرتاتيجيات إمن



 4/51 14-55206 
 
 

واالحتياجـــات املتباينـــة الـــيت ال تُراعـــى دومـــا عنـــد وضـــع السياســـات االقتــــادية الدوليـــة يف ســـياق 
 ملية الدمَ يف االقتـاد العاملي.ع

ـــة احلوكمـــة االقتــــادية  - ١٨ ـــراهن لالقتــــاد العـــاملي وحال ـــا نعـــرب عـــن القلـــق إزاء الوضـــع ال إنن
انتعــاش قــوي. ونعتقــد أن العــامل يواجــه أســوأ أزمــة ماليــة واقتـــادية منــذ العامليــة واحلاجــة إىل حتقيــق 

الكســـاد الكبـــري، كمـــا أننـــا نشـــعر بـــالقلق البـــالغ مـــن جـــراء اآلثـــار الســـلبية النامجـــة عـــن هـــذه األزمـــة 
ــــرى أن األزمــــَة ســــلطت الضــــوء علــــى أوجــــه الضــــعف واالخــــتالل  وخافــــًة يف البلــــدان الناميــــة. ون

ـــــاد العــــاملي منــــذ أمــــد طويــــل، وكشــــفت نقــــائص احلوكمــــة االقتـــــادية الُنظمــــي الــــيت تعــــرتي االقت
العاملية وافتقارها إىل الدميقراطيـة. وال بـد اآلن مـن بـذل حمـاوالٍت جديـدة إلرسـاء حوكمـة اقتــادية 
ســليمة علــى الـــعيد العــاملي، مبشــاركة ومتثيــل تــامني للبلــدان الناميــة يف املناقشــات وعمليــات فــنع 

 كاملة.ن التعبري عن وجهات نظرها حبرية  القرار مع متكينها م

ونســــلم باألمهيــــة القـــــوى الــــيت يـــــطبغ بــــا احلفــــاُظ علــــى أشــــكال احلمايــــة االجتماعيــــة  - ١٩
وتعزيـــُز خلـــق فـــرص العمـــل حـــىت يف أوقـــات األزمـــات االقتــــادية، ونالحـــظ مـــع االرتيـــاب النمـــاذج 

نــــدماج االجتمـــاعي وخلقــــت املبشـــرة لسياســـاٍت أتاحــــت للبلـــدان احلـــّد مــــن الفقـــر وزادت مـــن اال
 ديدة وحمسنة يف السنوات األخرية.فرص عمل ج

ونتابع بقلق زيادَة تركُِّز الثروات والـدخول وتوزيَعهـا غـري املتكـافئ يف العـامل اللـذين أّديـا إىل  - ٢٠
إااد هوة عميقة بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة. إن بلـوغ عـدم املسـاواة هـذا املسـتوى 

برحـــت مـــوارده  أمـــٌر ال ميكـــن تربيـــره وال ينبغـــي التســـامح معـــه يف عـــامل ال يـــزال الفقـــر يســـوده ومـــا
ُتســـتنزف وبيئتـــه آخـــذة يف التـــدهور. إننـــا نـــدعو إىل التحـــرك عامليـــا للحـــّد مـــن أوجـــه عـــدم املســـاواة 

 دي النعدام املساواة يف بلداننا.على مجيع املستويات. ونتعهد أيضا بالتـ

القلــق هيمنــة الشــركات الضــخمة، وأغلبهــا مــن البلــدان املتقدمــة النمــو، علــى  ونالحــظ مــع - ٢١
االقتــــاد العـــاملي، ومـــا لـــذلك مـــن آثـــار ســـلبية علـــى التنميـــة االجتماعيـــة واالقتــــادية والبيئيـــة يف 
بعـــض البلـــدان الناميـــة، وخافـــة فيمـــا يتــــل بالعراقيـــل الـــيت ميكـــن أن تنـــتَ عـــن هـــذا األمـــر وحتـــول 

ع جديـــدة إىل الســـوق العامليـــة. ونـــدعو التمـــع الـــدويل، يف هـــذا الــــدد، إىل دون انضـــمام مشـــاري
اختاذ تـدابري ملموسـة للتــدي ــذه اآلثـار السـلبية ولتشـجيع املنافسـة الدوليـة والوفـول املتزايـد إىل 
األســـواق لــــاحل البلـــدان الناميـــة، مبـــا يشـــمل وضـــع السياســـات الـــيت تعـــزز منـــو املشـــاريع الــــغرية 

حلجــم يف البلــدان الناميــة وإزالــة عوائــق التبــادل التجــاري الــيت متنــع إضــافة القيمــة للســلع واملتوســطة ا
يف بلــدان املنشــي، ومنهــا مــثال احلــد األقـــى للتعريفــة اجلمركيــة وزيــادة التعريفــات اجلمركيــة، ويشــمل  

واملســـــؤولية  كـــــذلك بنـــــاء القـــــدرات فيمـــــا يتــــــل بقـــــانون املنافســـــة وأنظمـــــة السياســـــات الضـــــريبية
 جتماعية للشركات.اال



 5/51 14-55206 
 
 

ونشدد على أن الشركات عـرب الوطنيـة تقـع علـى عاتقهـا مسـؤولية احـرتام حقـوق اإلنسـان   - ٢٢
 الشعوب. بيئية وعن اإلضرار برفاهكافة، وعليها أن متتنع عن التسبب يف وقوا كوارث 

ودون  ونقــر مبــا ُأحــرز مــن تقــدم يف جمــال التنميــة املســتدامة علــى الـــعد اإلقليمــي والــوطين - ٢٣
الــــوطين واحمللــــي، ونؤكــــد مــــن جديــــد أمهيــــة تقــــدمي الــــدعم للبلــــدان الناميــــة يف جهودهــــا الراميــــة إىل 
القضــــاء علــــى الفقــــر مــــن خــــالل متكــــني الفقــــراء والســــكان املستضــــعفني وتشــــجيع تنميــــة الزراعــــة 

لـك املستدامة وكذلك العمالـة الكاملـة واملنتجـة وتـوفري العمـل الالئـق للجميـع، علـى أن ُتسـتكمل ت
 عتبات دنيا للحماية االجتماعية. اجلهود بسياسات اجتماعية فعالة تشمل

إننا حنرتم مبادئ ومقافد ميثـاق األمـم املتحـدة وأحكـام القـانون الـدويل احرتامـا تامـا، وال  - ٢٤
ــــة وســــالمتها  ــــدول، واحــــرتام اســــتقالـا وســــيادتا الوطني ســــيما فيمــــا يتعلــــق منهــــا باملســــاواة بــــني ال

ــــة، و  ــــادئ واملقافــــد ُتســــتلهم يف اإلقليمي ــــة، ونؤكــــد أن تلــــك املب عــــدم التــــدخل يف شــــؤو�ا الداخلي
التزامنا الكامـل بتعدديـة األطـراف ويف البحـث عـن نظـام اقتــادي دويل أكثـر عـدًال وإنــافاً يتـيح 

 لفرص لرفع مستويات معيشة شعوبنا.ا

عقــود علــى اســتقالله  وإننــا واعــون متامــا بــين بعــض البلــدان الناميــة ال يــزال، وقــد مضــت - ٢٥
السياســـي، حبـــيَا تبعيتِـــه االقتــــادية ـياكـــل االقتـــــاد العـــاملي وتقلباتـــه واعتمـــاِده علـــى البلــــدان 
املتقدمــــة النمــــو وكياناتــــا االقتـــــادية. وهــــذه التبعيــــة الــــيت تعــــاين منهــــا البلــــدان الفقــــرية والضــــعيفة 

نتعهـد لـذلك بـين نوحـد جهودنـا خـوفا حتّد من آفـاق اسـتقاللنا السياسـي احلقيقـي أيضـا. وإننـا 
والـــني  77 اســتكماال ملســاعي حتقيــق االســتقالل االقتـــادي، وبــين نتجمــع يف إطــار جمموعــة الـــ

 جلنوب للمضي قدما على هذا الدرب.وغريها من منظمات ا

) 2005مـؤمتر القمـة الثـاين للجنـوب املعقـود يف الدوحـة (املتخذة يف قرارات الونشري إىل  - ٢٦
العمـــَل علـــى ضـــمان أن ُحتـــرتم بالكامـــل يف الـــربامَ والسياســـات املوضـــوعة يف ســـياق الـــيت توجـــب 

العوملـــة مبـــادُئ ومقافـــد ميثـــاق األمـــم املتحـــدة والقـــانون الـــدويل، وخافـــة عنـــدما تتعلـــق باملســـاواة 
فيمــا بــني الــدول واحــرتام اســتقالل الــدول وســيادتا الوطنيــة وســالمتها اإلقليميــة وعــدم التــدخل يف 

داخليــة، والتشــديَد علــى أن ُتســتلهم هــذه املبــادئ واملقافــد يف التزامنــا الكامــل بتعدديــة شــؤو�ا ال
الفـرص لرفـع مسـتوى  األطراف ويف مسـاعي إرسـاء نظـام اقتــادي دويل أكثـر عـدًال وإنــافاً يتـيح

 معيشة شعوبنا.

ود يف والـــــني املعقــــ 77ونشــــري أيضــــا إىل القــــرار الــــذي اُختــــذ يف مــــؤمتر قمــــة جمموعــــة الـــــ  - ٢٧
) والقاضــي بالعمــل مــن أجــل إعمــال حــق تقريــر املـــري للشــعوب الواقعــة حتــت 2005الدوحــة (

أشـــكال اـيمنـــة االســـتعمارية أو غريهـــا مـــن أشـــكال اـيمنـــة اخلارجيـــة أو االحـــتالل األجنـــيب الـــيت 
ـــارا ســـلبية يف تنميتهـــا االجتماعيـــة واالقتــــادية، وبـــدعوة التمـــع الـــدويل إىل اختـــاذ مجيـــ ع ختلـــف آث
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األمــم املتحــدة  التــدابري الضــرورية إل�ــاء اســتمرار االحــتالل األجنــيب، وفقــاً ملقافــد ومبــادئ ميثــاق
 والقانون الدويل.

ونؤكـــد مـــن جديـــد أن الشـــعوب األفـــلية ــــا احلـــق يف احلفـــاظ علـــى مؤسســـاتا السياســـية  - ٢٨
تفاظهـــا حبقهـــا يف املشـــاركة والقانونيـــة واالقتــــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة الفريـــدة وتعزيزهـــا، مـــع اح

الكاملـــــة، إذا اختـــــارت ذلـــــك، يف احليـــــاة السياســـــية واالقتــــــادية واالجتماعيـــــة والثقافيـــــة للدولـــــة. 
ومعارفهـــا  ونشــدد يف هـــذا الـــدد علـــى ضــرورة احـــرتام ومحايـــة اـويــات الثقافيـــة للشــعوب األفـــلية

 وتقاليدها يف بلداننا.
 

 ني الجزء الثاني: التنمية في السياق الوط  
 للتنمية المستدامة نـُُهج  

إننــا نؤكــد ضــرورة االســتمرار يف تعمــيم مراعــاة التنميــة املســتدامة علــى كــل املســتويات مــن  - ٢٩
خــالل حتقيــق التكامــل بــني اجلوانــب االقتــــادية واالجتماعيــة والبيئيــة واإلقــرار بالـــالت املتبادلـــة 

 يعا.تنمية املستدامة بيبعادها مجبينها، وفوال إىل حتقيق ال

ونؤكــد مــرة أخــرى أن لكــل بلــد ُ�جــه ورؤاه ومناذجــه وأدواتــه املختلفــة الــيت يعتمــدها تبعــا  - ٣٠
لظروفـــه وأولوياتـــه الوطنيـــة لتحقيـــق التنميـــة املســـتدامة بيبعادهـــا الثالثـــة، وهـــو هـــدفنا األمســـى (مـــؤمتر 

يُعتـــرب ضـــربا مـــن األمـــم املتحـــدة للتنميـــة املســـتدامة). ويعتمـــد بعـــض البلـــدان �جـــاً للعـــيش الكـــرمي 
ات يف إطـــار التنميـــة الكليـــة يهـــدف إىل حتقيـــق االحتياجـــات املاديـــة والثقافيـــة والروحيـــة للمجتمعـــ

 االنسجام مع الطبيعة.

وحنـــن نســـلم بـــين األرض ونُُظمهـــا اإليكولوجيـــة هـــي موطننـــا، ونـــدرك أن تعزيـــز االنســـجام  - ٣١
حتياجــات االقتـــادية واالجتماعيــة مــع الطبيعــة واألرض أمــر ضــروري لتحقيــق تــوازن عــادل بــني اال

نســلم أيضــا بــين عبــارة أّمنــا األرض تعبــري شــائع يف عــدد حنــن و  .والبيئيــة لألجيــال احلاضــرة واملقبلــة
مــــن البلــــدان واملنــــاطق يُقـــــد بــــه كوكــــب األرض واســــد الــــرتابط القــــائم بــــني البشــــر وغــــريهم مــــن 

 احلية والكوكب الذي نسكنه مجيعا.الكائنات 

مبناســــبة الــــذكرى الســــنوية اخلامســــة  2011ب باالحتفــــال الــــذي أقــــيم يف عــــام إننــــا نرحــــ - ٣٢
والعشــرين لـــدور اإلعــالن املتعلــق بــاحلق يف التنميــة، وهــو وثيقــة تشــكل معلمــا بــارزا يرســخ حــَق 
البلـــــــدان الناميــــــــة يف العمــــــــل مبـــــــا حيقــــــــق ـــــــــا التنميــــــــة وحـــــــَق الشــــــــعوب يف املشــــــــاركة يف التنميــــــــة 

 منها. واالستفادة
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هـــذا الســـياق، نؤكـــد جمـــددا أن التنميـــَة عمليـــٌة اقتــــادية واجتماعيـــة وثقافيـــة وسياســـية  ويف - ٣٣
شاملة تستهدف التحسـني املسـتمر لرفـاه السـكان واألفـراد أمجعـني علـى أسـاس مشـاركتهم النشـطة 

علـق واحلرة واـادفة يف التنمية ويف التوزيع العادل للفوائد النامجة عنهـا علـى حنـو مـا أقـره اإلعـالن املت
 يف التنمية.باحلق 

مــن أن احلـَق يف التنميــة املتعلـق بــاحلق يف التنميـة وكـذلك نؤكــد جمـددا مــا جـاء يف اإلعــالن  - ٣٤
حـٌق مــن حقــوق اإلنســان غـري قابــل للتـــرف ومبوجبــه حيّــل لكـل إنســان وجلميــع الشــعوب املشــارَكة 

متــع بــذه التنميــة الــيت ميكــن واإلســهام يف حتقيــق تنميــة اقتـــادية واجتماعيــة وثقافيــة وسياســية والت
 عالن.أقره اإل إعمال مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إعماال تاما على حنو مايف ظلها 

 
 تحسين الممارسة الديمقراطية  

إننـــا نعتـــرب الدميقراطيـــة قيمـــًة عامليـــة تســـتند إىل إرادة الشـــعوب املعـــربَّ عنهـــا حبريـــة يف حتديـــد  - ٣٥
قتـــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة وإىل مشــــاركتها الكاملــــة يف مجيــــع نــــواحي نظمهــــا السياســــية واال

يف الــدميقراطيات رتاك مجيــع شــال يوجــد منــوذج واحــد للدميقراطيــة، رغــم ا حياتــا. ونؤكــد جمــددا أنــه
ال تنتمــي ألي بلــد أو منطقــة بعينهــا، وكــذلك نشــدد مــرة أخــرى وأن الدميقراطيــة  مســات مشــرتكة،

حــرتام الواجــب لســيادة الــدول ووحــدتا وســالمتها اإلقليميــة وحقهــا يف تقريــر علــى ضــرورة إيــالء اال
ذي الشـــرعية الـــذي أنشـــيته  املــــري وعلـــى رفـــض أي حماولـــة ــــدم النظـــام الدســـتوري والـــدميقراطي

 الشعوب.

وندعو إىل وضع حـّد السـتخدام وسـائط اإلعـالم بـيي شـكل مـن األشـكال مـن شـينه أن  - ٣٦
اهـــل تــام ملبـــادئ القـــانون يف جت 77د الـــدول األعضـــاء يف جمموعــة الــــ ينشــر معلومـــاٍت مغلوطـــة ضــ

 الدويل.

ونعـــــرب عـــــن شـــــديد اســـــتيائنا ورفضـــــنا ملالبســـــات الســـــحب املفـــــاجئ لتــــــاريح الطـــــريان  - ٣٧
واـبــوط اخلافــة بطــائرة الرئاســة الــيت كــان يســتقلها الــرئيا إيفــو مــوراليا أميــا، رئــيا دولــة بوليفيــا 

. وتشــــكل هــــذه املالبســــات أعمــــاال غــــري 2013متوز/يوليــــه  2افقــــوه يف املتعــــددة القوميــــات، ومر 
وديـــة وغـــري مـــربرة فضـــال عـــن تعريضـــها الـــرئيا مـــوراليا ملخـــاطر جســـيمة هـــددت ســـالمته. وإننـــا 

 اق ونطالب بشيضاب هذه املالبسات.نعلن على املأل تضامننا الواسع النط
 

 ا السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية واالنتفاع به  

نؤكــد أن الــدول ـــا، وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة ومبــادئ القــانون الــدويل، حــق ســيادي يف  - ٣٨
اســـــتغالل مواردهـــــا تبعـــــاً لسياســـــاتا البيئيـــــة واإلمنائيـــــة وعليهـــــا مســـــؤولية توجـــــب كفالـــــة أال تُلحـــــق 
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تقـــع  األنشــطُة املضـــطلع بـــا يف إطــار واليتهـــا أو حتـــت ســيطرتا ضـــررا ببيئـــة دول أخــرى أو منـــاطق
 خارج نطاق واليتها الوطنية.

كمـــا نؤكـــد جمـــددا أن حـــق الشـــعوب واألمـــم يف الســـيادة الدائمـــة علـــى ثرواتـــا ومواردهـــا  - ٣٩
 ية ومع رفاه شعب الدولة املعنية.الطبيعية اب أن مياَرس مبا يتفق مع تنميتها الوطن

، نــدرك أيضــا أن علينــا وحنــن، إذ نشــدد علــى ســيادة بلــداننا وشــعوبنا علــى ثرواتــا الطبيعيــة - ٤٠
واجـب احلفـاِظ علـى هـذه املـوارد وإدارِتـا واسـتخدامها علـى حنـو مسـتدام وضـماِن الظـروف املواتيــة 
اليت تتيح للطبيعة والنظم اإليكولوجيـة إمكانيـة التجـدد، مبـا حيقـق فـاحل األجيـال احلاضـرة واملقبلـة. 

قـٌة فعالـة لتحقيـق النمـو االقتــادي مـع ونسلم أيضا بين االستخدام املسـتدام للمـوارد الطبيعيـة طري
 نفسه من الفقر والتدهور البيئي. احلّد يف الوقت

وحنــيط علمــا باختــاذ بعــض البلــدان قــرارات بتــيميم مواردهــا الطبيعيــة أو اســتعادة الســـيطرة  - ٤١
عليهـــا بغيـــة احلــــول علـــى فوائـــد أكـــرب لشـــعوبا، وخبافـــة الفقـــراء، وبغـــرض االســـتثمار يف التنويـــع 

 الجتماعية، وحنرتم هذه القرارات.تـادي والتـنيع والربامَ ااالق

بنــاء القــدرات إىل البلــدان الناميــة واملســاعدة املتعلقــة بوحنــث علــى تقــدمي املســاعدة التقنيــة  - ٤٢
ا علــى أقـــى قــدر مــن املنــافع الناشــئة  علــى املســتويات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة، دعمــاً حلــــو

رد واســـتخدامها متشـــيا مـــع مطلـــب التنميـــة املســـتدامة، وذلـــك مـــع مراعـــاة عـــن اســـتخراج تلـــك املـــوا
  السيادة على مواردها الطبيعية.املمارسة الكاملة حلقوق بلداننا يف

 
 القضاء على الفقر  

إننـــا نـــدرك أن الفقـــر امتهـــاٌن للكرامـــة اإلنســـانية ونؤكـــد أن استئــــال شـــيفته هـــو التحـــدي  - ٤٣
ليـوم، ونـويل للقضـاء عليـه الفقـر أعلـى مراتـب األولويـة يف خطـة األمـم األكرب الـذي يواجهـه العـامل ا
بغيـة تـدعيم هـذه املسـيلة بوسـائل تنفيـذ فعالـة وناجعـة وتقويـة  2015املتحدة للتنمية ملـا بعـد عـام 

الشــراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة وهــي الــيت تنطــوي علــى مجلــة أهــداف أخــرى منهــا تعزيــز العمالــة 
يــع، وحتســني القــدرة علــى الوفــول إىل اخلــدمات االجتماعيــة، والقضــاء علــى والعمــل الالئــق للجم

ـــــة املتكام ـــــة واإلقليمي ـــــة واألمـــــراض، إضـــــافة إىل وضـــــع االســـــرتاتيجيات الوطني ـــــيت تتســـــم األمي ـــــة ال ل
 باالتساق والتماسك.

ونعـــرب عـــن القلـــق البـــالغ إزاء القيـــود الـــيت تعيـــق مكافحـــة الفقـــر النامجـــة عـــن األزمـــات،  - ٤٤
ما األزمــة املاليــة واالقتـــادية العامليــة، وعــن اســتمرار انعــدام األمــن الغــذائي، وعــدم اســتقرار ســي وال

تـــــدفقات رأس املـــــال، والتقلـــــب الشـــــديد يف أســـــعار الســـــلع األساســـــية، ومشـــــاكل احلــــــول علـــــى 
 غري املناخ على البلدان النامية.الطاقة، والتحديات اليت يطرحها ت



 9/51 14-55206 
 
 

الناميــة اــب أن تكفــل امللكيــة الوطنيــة خلططهــا اإلمنائيــة  ونشــدد كــذلك علــى أن البلــدان - ٤٥
لتمكـــني حكوماتـــا مـــن القضـــاء علـــى الفقـــر بــــورة فعالـــة، وهـــو مـــا يســـتلزم احلفـــاظ علـــى حيزهـــا 
اخلـــاص برســـم السياســـات العامـــة ودعمـــه بـــالتزام سياســـي قـــوي إزاء احلـــّد مـــن الفقـــر مبـــا يتفـــق مـــع 

حـــو، اـــب علـــى حكومـــات البلـــدان الناميـــة أن تــــوغ أولوياتـــا وظروفهـــا الوطنيـــة. وعلـــى هـــذا الن
اسـرتاتيجيات التنميـة اخلافـة بـا ملسـاعدة الفقــراء مـن خـالل السياسـات واإلجـراءات الـيت تشــمل، 
علــى ســبيل املثــال ال احلـــر، حتقيــق منــو اقتـــادي قــوي ومطــرد وشــامل للجميــع، وإيــالء األولويــة 

ني حـــول اجلميــع علــى اخلــدمات األساســية خللــق فــرص العمــل وال ســيما لفائــدة الشــباب، وحتســ
بيســـعار معقولـــة، وتـــوفري نظـــام للحمايـــة االجتماعيـــة جيـــد التــــميم، ومتكـــني األفـــراد مـــن اغتنـــام 

 ري الالزمة لكفالة محاية البيئة.الفرص االقتـادية، واختاذ التداب

وال وعامليــة ونشــري إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد الــيت هــي الـــك األكثــر مشــ - ٤٦
يف جمـــــال مكافحـــــة الفســـــاد، ونســـــلم بضـــــرورة االســـــتمرار يف تشـــــجيع التــــــديق علـــــى االتفاقيـــــة 

االنضـــمام إليهـــا وضـــرورة تنفيـــذها تنفيـــذا تامـــا. ونقـــر أيضـــا بـــين مكافحـــة الفســـاد علـــى مجيـــع  أو
لــى حنــو املســتويات أمــٌر لــه أولويــة وبــين الفســاد يشــكل عائقــا خطــريا أمــام تعبئــة املــوارد وتوزيعهــا ع

فعــــــال وحيــــــوِّل املــــــوارد بعيــــــدا عــــــن األنشــــــطة الــــــيت ال غــــــىن عنهــــــا للقضــــــاء علــــــى الفقــــــر وحتقيــــــق 
 املستدامة. التنمية

تكــن   ال”وحنـيط علمــاً مــع التقــدير بــالقيم املتوارثــة والتقليديــة لــبعض شــعوبنا، مثــل مبــادئ  - 47
، والـيت تسـهم، وفقـاً الـيت يعتنقهـا شـعب األنـديز “ال تكـن لــا” و “ال تكـن كـذابا” و “كسوالً 

 حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية كافة، يف اجلهود الرامية إىل منع الفساد ومكافحته.
 

 الحد من التفاوت  

نؤكـــد أن مشـــكلة التفـــاوت باتـــت اليـــوم أكثـــر حـــدة مـــن أي وقـــت مضـــى بســـبب انتشـــار  - 48
ألســباب منهــا وجــود أمنــاط يــزال هنــاك فقــر وجــوا، وهــذه املشــكلة تتفــاقم  الثــراء الفــاحش بينمــا ال

سـيما يف البلـدان املتقدمـة النمـو. ونؤكـد ضـرورة تقاسـم  مستدامة مـن االسـتهالك واإلنتـاج، وال غري
أيــــة فوائــــد جتــــىن مــــن النمــــو االقتـــــادي بشنـــــاف، وضــــرورة أن تعــــود هــــذه الفوائــــد بــــالنفع علــــى 

أخــــرى إىل تضــــافر األشــــخاص الــــذين يعيشــــون أوضــــاعا هشــــة يف جمتمعاتنــــا، وبالتــــايل نــــدعو مــــرة 
 اجلهود للحد من التفاوت على مجيع املستويات.

االتســاا  ويســاورنا قلــق بــالغ إزاء عــدم كفايــة التــدابري املتخــذة لتضيـــيق الفجــوة اآلخــذة يف - 49
منهــا زيــادة  بــني البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة وداخــل البلــدان، ممــا أســهم يف عــدة أمــور

 البلدان النامية.  ا يف التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخبافة يفحدة الفقر، وأثر سلب
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ونالحــــظ أيضــــاً مــــع القلــــق أن ارتفــــاا مســــتويات التفــــاوت داخــــل البلــــدان وفيمــــا بينهــــا  - 50
يـــــزال يـــــؤثر ســـــلباً علـــــى مجيـــــع جوانـــــب التنميـــــة البشـــــرية، ويعـــــد ضـــــاراً علـــــى وجـــــه اخلــــــوص  مـــــا

لــذين يتــيثرون بيوجــه تفــاوت متداخلــة. ولــذلك حنــث لألشــخاص الــذين يعيشــون أوضــاعا هشــة وا
البلدان على اختاذ إجراءات تشمل تقدمي الدعم للتعـاون الـدويل مـن أجـل تعزيـز اجلهـود الراميـة إىل 

يتفــق والسياســات  حتقيــق التكــافؤ يف احلـــول علــى الفــرص والنــواتَ للمجتمــع بكــل مســتوياته مبــا
 الوطنية.

ة تســـتتبع تغيـــرياً يف ترتيـــب األولويـــات مـــن توليـــد الثـــروة املاديـــة ونـــدرك أن التنميـــة املســـتدام - 51
حيـرتم أُمنـا  تلبية االحتياجـات البشـرية يف انسـجام مـع الطبيعـة. وإن التوجـه املفـرط حنـو الـربح ال إىل

األرض وال يراعـــــــي االحتياجـــــــات البشـــــــرية. وســـــــيؤدي اســـــــتمرار هـــــــذا النظـــــــام اجلـــــــائر إىل املزيـــــــد 
 التفاوت. من
 

 القتصادي المستدام والشاملالنمو ا  
نؤكــد أن حتقيــق منــو اقتـــادي مســتدام وشــامل وعــادل هــو أمــر ضــروري الستئـــال الفقــر  - 52

وتـــوفري فــــرص العمـــل ورفــــع مســـتويات معيشــــة شــــعوبنا وتوليـــد إيــــرادات عامـــة لتمويــــل السياســــات 
ســينات مســتمرة االجتماعيــة. ونالحــظ أن األدلــة التارخييــة تشــري إىل أنــه مل يوجــد قــط بلــد حقــق حت

حنــــث التمــــع  يف مســـتويات املعيشــــة والتنميــــة البشــــرية دون حتقيــــق منــــو اقتـــــادي مطــــرد. ومــــن مث
الدويل واألمم املتحدة على مساعدة البلـدان الناميـة علـى بلـوغ معـدالت عاليـة ومالئمـة مـن النمـو 

 االقتـادي خالل فرتة زمنية ممتدة.
االقتــــادي، وإن كـــان ضـــرورياً، لـــيا كافيـــا يف ونـــدرك أيضـــا أن ارتفـــاا معـــدالت النمـــو  - 53

حــد ذاتــه. ونــدرك أنــه يتعــني أن يكــون النمــو االقتـــادي مطــرداً وشــامًال للجميــع، وذلــك بشاــاد 
ســـيما الفقـــراء وأشـــد  فـــرص للعمـــل وزيـــادة دخـــول األشـــخاص الـــذين يعيشـــون أوضـــاعاً هشـــة، وال

ليماً علــــــى املســــــتويني البيئــــــي النــــــاس احتياجــــــا. وينبغــــــي أيضــــــاً أن يكــــــون النمــــــو االقتـــــــادي ســــــ
واالجتمـــاعي، ولتحقيـــق ذلـــك، حتتـــاج البلـــدان الناميـــة إىل الـــدعم املـــايل والتكنولـــوجي مـــن البلـــدان 

 املتقدمة النمو، ضمن مـادر أخرى، مبا يتفق واخلطط الوطنية. 
 إيجاد فرص للعمل  

العمــل الالئــق تــرتبط نعــرب عــن رأي مفــاده أن القــدرة علــى إاــاد العمالــة الكاملــة وتــوفري  - 54
ارتباطا جوهريا بشحياء وتعزيـز اسـرتاتيجيات التنميـة املنتجـة، وذلـك عـن طريـق السياسـات التمويليـة 
واالســـتثمارية والتجاريـــة املالئمـــة. ويف هـــذا الــــدد، نؤكـــد مـــن جديـــد ضـــرورة تعبئـــة قـــدر كبـــري مـــن 

مي دعــم قــوي للبلــدان املــوارد مــن مـــادر متنوعــة وتوظيــف التمويــل علــى حنــو فعــال مــن أجــل تقــد
الناميـــة يف جهودهـــا الراميـــة إىل تعزيـــز التنميـــة املســـتدامة. ونشـــدد أيضـــاً علـــى احلاجـــة إىل احملافظـــة 
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علــى االنســجام بــني سياســات االقتـــاد الكلــي وسياســات إاــاد فــرص العمــل لضــمان حتقيــق منــو 
 اقتـادي عاملي شامل للجميع وقادر على التكيف.

ميــــق إزاء اســــتمرار ارتفــــاا مســــتويات البطالــــة والعمالــــة الناقـــــة، ونعــــرب عــــن القلــــق الع - 55
ســـيما يف فــــفوف الشــــباب، ونؤكــــد التزامنــــا باحلــــد مـــن البطالــــة مــــن خــــالل تطبيــــق سياســــات  وال
ـــــة الكثيفـــــة. ونؤكـــــد احلاجـــــة إىل الشـــــروا  يف ـــــى العمال ـــــي تقـــــوم عل ـــــة واالقتــــــاد الكل جمـــــايل التنمي
املتحـــــدة، إلدراج مســـــيلة عمالـــــة الشـــــباب وشـــــواغل عمليـــــة حكوميـــــة دوليـــــة، يف إطـــــار األمـــــم  يف

. ونؤكـــد أيضـــاً أمهيـــة تـــيمني ســـبل 2015الشـــباب يف العمليـــة احلاليـــة خلطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام 
 العيش الكرمي للمزارعني يف بلداننا.

ونؤكـــد احلاجـــة إىل الشـــروا يف عمليـــة حكوميــــة دوليـــة، يف إطـــار األمـــم املتحـــدة، لوضــــع  - 56
 ية بشين حتسني مهارات العمل وإااد فرص عمل للشباب.اسرتاتيجية عامل

 
 توفير الخدمات األساسية لشعوبنا  

ــــرية وآخــــذة يف االتســــاا بــــني فقــــراء العــــامل  - 57 يســــاورنا القلــــق إزاء اســــتمرار وجــــود فجــــوة كب
ــــه ال ــــدخل فحســــب، إمنــــا أيضــــا إىل التفــــاوت يف إمكانيــــة  وأغنيائ ــــع ال تعــــزى إىل التفــــاوت يف توزي

 على املوارد األساسية واخلدمات، مما يعرقل إااد فرص اقتـادية للجميع.  احلـول

ونـــدرك أن للدولــــة دورا أساســـيا تضــــطلع بــــه لكفالـــة تــــوافر اخلـــدمات األساســــية للجميــــع  - 58
 وللتـدي للتفاوت يف توزيع هذه اخلدمات ويف فرص احلـول عليها. 

ال حــق شــعوبنا يف احلـــول علــى ونؤكــد مــن جديــد تـــميمنا علــى العمــل مــن أجــل إعمــ - 59
 اخلدمات األساسية.

ونعيــد تيكيــد التزاماتنــا فيمــا يتعلــق حبــق اإلنســان يف احلـــول علــى ميــاه الشــرب امليمونــة  - 60
وخـــدمات الـــــرف الــــحي، علــــى أن يـــتم تطبيــــق وإعمــــال هـــذا احلــــق ملــــلحة شــــعوبنا بشــــكل 

 تدراي يف ظل االحرتام الكامل للسيادة الوطنية. 

يب بالبلـدان املاحنـة واملنظمـات الدوليـة تقـدمي املـوارد املاليـة وجهـود بنـاء القـدرات ونقـل و� - 61
التكنولوجيا عـن طريـق املسـاعدة الدوليـة للبلـدان الناميـة والتعـاون معهـا بـدف تعزيـز اجلهـود الراميـة 

كلفــة املتنــاول وميســورة ال إىل تــوفري ميــاه شــرب وخــدمات فــرف فــحي ميمونــة ونظيفــة وقريبــة إىل
 للجميع.
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 الحصول على الرعاية الصحية العامة واألدوية  

تاحــــة الفرفــــة لكــــل شــــخص للحـــــول، نســــلم بــــين تــــوفري تغطيــــة فــــحية شــــاملة يعــــين إ - 62
متييز، على جمموعة مـن اخلـدمات الطبيـة األساسـية لتحسـني الــحة والوقايـة والعـالج وإعـادة  دون

طة آليــــات وطنيــــة، باإلضـــافة إىل األدويــــة اجليــــدة التيهيـــل تلــــيب االحتياجـــات ويــــتم حتديــــدها بواســـ
النوعيــــة وامليمونــــة والفعالــــة بيســــعار معقولــــة، علــــى أن ُيكفــــل يف الوقــــت نفســــه أال تنطــــوي هــــذه 

ــــذين  اخلــــدمات علــــى مشــــقة اقتـــــادية شــــديدة بالنســــبة للمســــتخدمني، وال ســــيما لألشــــخاص ال
 يعيشون أوضاعا هشة.

اـياكــل  دان الناميـة ال متتلـك املــوارد املاليـة أو البشـرية أوونسـلم أيضـاً بــين العديـد مـن البلــ - 63
األساسية الالزمـة إلعمـال حـق كـل فـرد يف التمتـع بـيعلى مسـتوى ميكـن بلوغـه مـن الــحة البدنيـة 

تــوفري مــا يكفــي مــن  والعقليــة. ولــذلك، نــدعو البلــدان املتقدمــة النمــو واملنظمــات الدوليــة املعنيــة إىل
وضــــع سياســــات وتــــدابري  نولوجيــــا للبلــــدان الناميــــة تكملــــًة جلهودهــــا الراميــــة إىلاملــــوارد املاليــــة والتك

 للجميع. التغطية الـحية الشاملة واخلدمات الـحية األساسيةلتوفري 

ضـــخمة ونالحـــظ مـــع بـــالغ القلـــق أن األمـــراض غـــري املعديـــة قـــد أفـــبحت وبـــاء ذا أبعـــاد  - 64
ذا املنطلـق، نقـر بفعاليـة تـدابري مكافحـة التبـغ تقوض التنمية املستدامة يف الـدول األعضـاء. ومـن هـ

ســــيما يف  لتحســــني الـــــحة. ونعيــــد تيكيــــد حــــق الــــدول األعضــــاء يف محايــــة الـــــحة العامــــة، وال
ضـمان حــول اجلميـع علـى األدويـة، وتكنولوجيـات التشـخيص الطـيب، مبـا يف ذلـك، عنـد اللـزوم، 

إعــالن الدوحــة بشــين االتفــاق املتعلــق  مــن خــالل االســتفادة الكاملــة مــن أوجــه املرونــة الــيت يتيحهــا
 باجلوانب املتـلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية وعالقته بالـحة العامة.

مــن الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة الــيت  142ونشــري إىل الفقــرة  - 65
لـــى الوجـــه األكمـــل مـــن أكـــد فيهـــا رؤســـاء الـــدول واحلكومـــات مـــن جديـــد احلـــق يف االســـتفادة ع

األحكــام الــواردة يف االتفــاق املتعلــق باجلوانــب املتـــلة بالتجــارة مــن حقــوق امللكيــة الفكريــة، وإىل 
إعــالن الدوحــة بشــين اتفــاق منظمــة التجــارة العامليــة املتعلــق باجلوانــب املتـــلة بالتجــارة مــن حقــوق 

 30لعـام ملنظمـة التجـارة العامليـة املـؤرخ امللكية الفكرية وعالقته بالـحة العامـة، وإىل قـرار اللـا ا
مــــــن إعــــــالن الدوحــــــة، وإىل التعــــــديل املقــــــرتب  6املتعلــــــق بتنفيــــــذ الفقــــــرة  2003آب/أغســــــطا 

مـــن االتفـــاق، بعـــد إمتـــام اإلجـــراءات الرمسيـــة لقبولـــه، وهـــو التعـــديل الـــذي يـــوفر أوجـــه  31 للمـــادة
عزيـز إمكانيـة حــول اجلميـع علـى املرونة الالزمة حلماية الـحة العامـة، وبــفة خافـة مـن أجـل ت

اخلدمــــة الطبيــــة والتشــــجيع علــــى تقــــدمي املســــاعدة للبلــــدان الناميــــة يف هــــذا الـــــدد. ونؤكــــد أمهيــــة 
االســـتفادة مـــن أوجـــه املرونـــة الـــيت يتيحهـــا االتفـــاق املتعلـــق باجلوانـــب املتــــلة بالتجـــارة مـــن حقـــوق 

ا علـــى ا خلدمـــة الطبيـــة. ونـــدعو البلـــدان امللكيـــة الفكريـــة لتعزيـــز فـــحة الشـــعوب وإمكانيـــة حـــــو
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املتقدمـــة النمـــو إىل أن حتـــرتم احرتامـــاً كـــامًال حـــق البلـــدان الناميـــة يف االســـتفادة الكاملـــة مـــن أوجـــه 
املرونــــة يف اتفــــاق اجلوانــــب املتـــــلة بالتجــــارة مـــــن حقــــوق امللكيــــة الفكريــــة وأن متتنــــع عــــن اختـــــاذ 

 احلق. النامية أو تثنيها عن ممارسة هذا إجراءات من قبيل التدابري التجارية اليت متنع البلدان

ونشــــعر بــــالقلق إزاء املشــــكلة املتفاقمــــة املتمثلــــة يف مقاومــــة امليكروبــــات للعقــــاقري احلاليــــة  - 66
فيهــا تلــك الــيت تعــاجل الســل واملالريــا، ومــا إىل ذلــك. ونتيجــة ـــذا، تواجــه أعــداد متزايــدة مـــن  مبــا

ـــــــة، احت املرضـــــــى، وال ـــــــة منهـــــــا ســـــــيما يف البلـــــــدان النامي ـــــــاة مـــــــن أمـــــــراض ميكـــــــن الوقاي مـــــــال الوف
ســـيما منظمـــة الــــحة  عالجهـــا. وحنـــث الســـلطات واملنظمـــات الدوليـــة املعنيـــة بالــــحة، ال و/أو

العامليـــة، علـــى أن تتخـــذ إجـــراءات عاجلـــة وأن تعمـــل، عنـــد الطلـــب، جنبـــا إىل جنـــب مـــع البلـــدان 
 شكلة.تتوفر ـا املوارد الكافية ملواجهة هذه امل النامية اليت ال

 
 التنمية الزراعية واألمن الغذائي  

نـــذكر بـــين األمــــن الغـــذائي والتغذيـــة مهــــا عنــــران أساســـيان لتحقيــــق التنميـــة املســــتدامة،  - 67
ونعــرب عــن القلــق ألن بلــدانا ناميــة باتــت عرضــة لعوامــل مــن ضــمنها اآلثــار الســلبية لتغــري املنــاخ، 

 يشكل خطرا أكرب يهدد األمن الغذائي. مما

ؤكـــد مـــن جديـــد أن اجلـــوا يشـــكل انتهاكـــا لكرامـــة اإلنســـان، ونـــدعو إىل اختـــاد تـــدابري ون - 68
عاجلــة علــى الــــعد الــوطين واإلقليمــي والـــدويل للقضــاء عليــه. ونؤكـــد مــن جديــد أيضـــا حــق كـــل 
إنسان يف احلـول على طعـام مـيمون ومغـذ، مبـا يتفـق مـع احلـق يف الغـذاء الكـايف واحلـق األساسـي 

مــن اجلــوا، ليكــون قــادرا علــى النمــاء واحلفــاظ علــى كامــل قدراتــه اجلســدية  لكـل إنســان يف التحــرر
والعقليــة. ونســـلم أيضــا بـــين األمــن الغـــذائي والتغذيــة مهـــا أمــران أساســـيان للتنميــة املســـتدامة، وقـــد 
أفبحا من التحديات العامليـة امللحـة، وكـذلك نعيـد يف هـذا الــدد تيكيـد التزامنـا بـاألمن الغـذائي 

يتــواءم مــع مبــادئ رومــا  وفري طعــام كــاف ومــيمون ومغــذ لألجيــال احلاليــة واملقبلــة، مبــااملســتدام وبتــ
تشـــــرين الثـــــاين/نوفمرب  16اخلمســـــة مـــــن أجـــــل أمـــــن غـــــذائي عـــــاملي مســـــتدام الـــــيت اعُتمـــــدت يف 

، مبــا يف ذلــك لألطفــال دون الســنتني، ومــن خــالل اســرتاتيجيات وطنيــة وإقليميــة وعامليــة 2009
 ة، حسب االقتضاء. لألمن الغذائي والتغذي

ونســـتنكر أن اإلعانـــات وغريهـــا مـــن االخـــتالالت الســـوقية النامجـــة عـــن تــــّرفات البلـــدان  - 69
املتقدمة النمو قد أثرت تـيثريا بالغـا يف القطـاا الزراعـي للبلـدان الناميـة، لتحـد بـذلك مـن قـدرة هـذا 

قيـــق النمـــو االقتــــادي القطــاا الرئيســـي علـــى اإلســـهام بقـــدر كبـــري يف القضــاء علـــى الفقـــر، ويف حت
املســـــتدام والشـــــامل للجميـــــع وحتقيـــــق التنميـــــة واألمـــــن الغـــــذائي والتنميـــــة الريفيـــــة بشـــــكل منــــــف 
ــــة ولغريهــــا مــــن التــــدابري  ــــدعو إىل اإللغــــاء الفــــوري جلميــــع أشــــكال اإلعانــــات الزراعي ومســــتدام. ون
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ثلـــة لقواعـــد منظمـــة املتســـببة يف اخـــتالالت الســـوق الـــيت تتخـــذها البلـــدان املتقدمـــة النمـــو غـــري املمت
التجارة العاملية. وحنث البلـدان املتقدمـة النمـو علـى أن تبـدي مـا يلـزم مـن املرونـة واإلرادة السياسـية 
ملعاجلــــة هــــذه الشــــواغل األساســــية للبلــــدان الناميــــة بشــــكل واف يف جولــــة الدوحــــة للمفاوضـــــات 

 التجارية.

ين ضـــوابط تقـــدمي اإلعانـــات إىل ونؤكـــد جمـــددا التزامنـــا بـــشبرام اتفـــاق متعـــدد األطـــراف بشـــ - 70
مــــائد األمســـاك، حبيـــث تكفـــل هـــذه الضـــوابط إنفـــاذ خطـــة الدوحـــة اإلمنائيـــة الـــيت أعـــدتا منظمـــة 
التجـــارة العامليـــة وتكفـــل إنفـــاذ التكليفـــات الـــواردة يف إعـــالن هونـــغ كونـــغ الـــوزاري بغـــرض تشـــديد 

ك، بســبل مــن بينهــا حظــر الضــوابط املفروضــة علــى اإلعانــات الــيت تقــدم إىل قطــاا مـــائد األمســا
أشــكال معينــة مــن اإلعانــات الــيت تفضــي إىل إاــاد طاقــات زائــدة عــن احلاجــة وإىل ممارســة الـــيد 
املفــرط، مــع تســليمنا بــين مســيلة مــنح البلــدان الناميــة وأقــل البلــدان منــوا معاملــة خافــة وتفضــيلية 

رة العامليـــة املتعلقـــة ومالئمـــة وفعالـــة اـــب أن تشـــكل جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن مفاوضـــات منظمـــة التجـــا
أولوياتـا  طـاا لتمكـني هـذه البلـدان مـن تنفيـذبشعانات مـائد األمساك، وذلك نظرا ألمهية هـذا الق

 الغذائي.  املتعلقة بسبل كسب الرزق واألمن اإلمنائية واحلد من الفقر ومعاجلة شواغلها

شـــعوبنا الغذائيـــة ونشـــدد علـــى ضـــرورة تعزيـــز قـــدرة بلـــداننا علـــى ضـــمان تلبيـــة احتياجـــات  - 71
وحتســــني تغــــذيتها مــــن خــــالل تشــــجيع مــــا تّتبعــــه يف إنتــــاج الغــــذاء مــــن ممارســــات ثقافيــــة وبيئيــــة، 

 سيما عن طريق التعاون الدويل. وال

ونشــدد علــى أن هنــاك ضــرورة ملحــة لتعزيــز اجلهــود الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة الراميــة إىل  - 72
يــــة باعتبــــار ذلــــك جــــزءا ال يتجــــزأ مــــن خطــــة التنميــــة حــــل مشــــاكل األمــــن الغــــذائي والتنميــــة الزراع

ــــة. ونطالــــب بتــــوفري مــــوارد مســــتمرة لتمويــــل جهــــود تعزيــــز اإلنتــــاج الغــــذائي العــــاملي وزيــــادة  الدولي
ــــة جديــــدة  ــــدعو إىل تــــوفري مــــوارد مالي ــــيت ختــــدم هــــذه اجلهــــود، ون االســــتثمارات احملــــددة الوجهــــة ال

 راعية املستدامة واألمن الغذائي.لتنمية الز وإضافية من مجيع املـادر من أجل حتقيق أهداف ا
ونشـــدد كـــذلك علـــى ضـــرورة تعزيـــز القطـــاا الزراعـــي يف إطـــار خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام  - 73

وأدوات تنفيــذها مــن أجــل حتقيــق األمــن الغــذائي، مــع تيكيــدنا علــى أمهيــة إدمــاج معــارف  2015
واملــزارعني الـــغار واملتوســطني يف  وممارســات وتكنولوجيــات الشــعوب األفــلية والتمعــات الريفيــة

 االسرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية والدولية الرامية إىل حتقيق األمن الغذائي.
بشـــــــــــين احلـــــــــــق يف الغـــــــــــذاء  68/177ونرحـــــــــــب باختـــــــــــاذ اجلمعيـــــــــــة العامـــــــــــة القـــــــــــرار  - 74

بشــين التنميــة الزراعيــة واألمــن الغــذائي والتغذيــة. ونرحــب أيضــا بــاملؤمتر الــدويل  68/233 والقــرار
الثاين املعين بالتغذيـة، الـذي تشـرتك يف تنظيمـه منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة مـع منظمـة 

تشــــــرين  21إىل  19لفــــــرتة مــــــن يف رومــــــا يف ا الـــــــحة العامليــــــة، والــــــذي ســــــُيعقد يف مقــــــر األوىل

http://undocs.org/ar/A/RES/68/177
http://undocs.org/ar/A/RES/68/233


 15/51 14-55206 
 
 

، والــــذي يهــــدف إىل إقــــرار إطــــار لسياســــات التغذيــــة لتطبيقــــه علــــى مــــدى 2014الثــــاين/نوفمرب 
 واملتوسط. جمال التغذية يف األجلني القـري العقود املقبلة وحتديد أولويات التعاون الدويل يف

ليا أميــا، رئــيا دولــة ونرحــب بقــرار مــدير عــام منظمــة األغذيــة والزراعــة تســمية إيبــو مــورا - 75
بوليفيــا املتعــددة القوميــات، ونــادين هرييــديا أالركــون، عقيلــة رئــيا بــريو، ســفريين خافــني للكينــوا 
لسنة ثانية، اعرتافـا بـدورمها القيـادي ومبـا أبـدياه مـن التـزام يف مكافحـة اجلـوا وسـوء التغذيـة وتقـديرا 

ات الكينـــوا وجودتـــه كمــــدر غـــذائي جلهـــود حكـــوميت بوليفيـــا وبـــريو يف تعريـــف العـــامل بفوائـــد نبـــ
 لشعوب األنديز.

ونؤكــد مـــن جديـــد أن أمهيـــة نبـــات الكينـــوا علــى فـــعيد التنـــوّا البيولـــوجي وقيمتـــه الغذائيـــة  - 76
يكسـبانه أمهيــة جوهريــة يف تـوفري األمــن الغــذائي وحتسـني التغذيــة والقضــاء علـى الفقــر، ويف الــرتويَ 

معــارف تقليديــة تســهم يف تــوفري األمــن الغــذائي وحتســني  ملــا تتمتّــع بــه شــعوب األنــديز األفــلية مــن
التغذيــــة والقضــــاء علــــى الفقــــر، ويف تعميــــق الــــوعي بشســــهامات هــــذه الشــــعوب يف حتقيــــق التنميــــة 

 .االجتماعية واالقتـادية والبيئية، ويف نشر املمارسات السليمة املتعلقة بالتنفيذ

تفيد منهـــا فـــغار املـــزارعني واألســـر ونـــدعو إىل تيئـــة الظـــروف خللـــق فـــرص اقتــــادية يســـ - 77
العاملـــة يف الزراعـــة والفالحـــون والشـــعوب األفـــلية والتمعـــات احملليـــة، وإىل إاـــاد خيـــارات إلقامـــة 

 الغذاء. احلق يف قنوات تـلهم باملستهلكني، وذلك يف إطار االسرتاتيجيات الوطنية إلعمال
ملــزارعني واألســر العاملــة يف الزراعــة، وُنســلم بالــدور اإلاــايب الــذي يؤديــه كــل مــن فــغار ا - 78

مبـــــا يف ذلـــــك النســـــاء والتعاونيـــــات وجمتمعـــــات الشـــــعوب األفـــــلية والتمعـــــات احملليـــــة يف البلـــــدان 
النامية، والـذي تؤديـه معـارف هـؤالء وممارسـاتم يف احلفـاظ علـى البـذور والتنـوا البيولـوجي الزراعـي 

نتـــــاج الغـــــذاء ألجيـــــال احلاضـــــر واملســـــتقبل ويف والتنـــــوا البيولـــــوجي باعتبـــــار هـــــذه أمـــــورا مرتبطـــــة بش
 استغالل هذه األمور على حنو مستدام.

ات احلــــادة يف أســــعار األغذيــــة، ونشــــدد علــــى ضــــرورة معاجلــــة األســــباب اجلذريــــة للتقلبــــ - 79
فيهــا األســباب اـيكليــة ـــذه الظــاهرة، علــى مجيــع املســتويات، وضــرورة إدارة املخــاطر املرتبطــة  مبــا

ادة يف أســعار الســلع األساسـية الزراعيــة وآثارهــا علــى أوضـاا األمــن الغــذائي والتغذيــة بالتقلبـات احلــ
 يف العامل وعلى فغار املزارعني وفقراء احلضر.

ونـــدعو إىل إعطــــاء مســـائل التنميــــة، مبـــا فيهــــا مســـيلة األمــــن الغـــذائي، األولويــــة يف جولــــة  - 80
دوحـــة اإلمنائيـــة. ونـــدعو إىل تعزيـــز ســـبل  الدوحـــة ملفاوضـــات منظمـــة التجـــارة العامليـــة وفقـــا خلطـــة ال

كســب الـــرزق املتاحــة لــــغار املــزارعني وتعزيـــز التنميــة الريفيـــة يف البلــدان الناميـــة. وحنــث، يف هـــذا 
الســياق، الــدول األعضــاء يف املنظمــة علــى القيــام يف أقــرب وقــت ممكــن باعتمــاد حــل دائــم ملســيلة 
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ذائي يف البلـدان الناميـة، علـى النحـو الـذي أيـده االحتفاظ باملخزونات العامة وعالقتهـا بـاألمن الغـ
ذ يف بايل  .2013 يف عام ، إندونيسيا،القرار الوزاري للمنظمة الذي اختُّ

 
 الزراعة األسرية المستدامة   

نُعلـــن أن املـــزارا األســـرية واملـــزارا الــــغرية متثـــل دعامـــة هامـــة مـــن دعـــائم اإلنتـــاج الغـــذائي  - 81
ينبغـــي يف و . )66/222قيـــق األمـــن الغـــذائي (قـــرار اجلمعيـــة العامـــة املســـتدام الـــذي يهـــدف إىل حت

لـدى  رية املسـتدامة، مـع االسـتفادة ممـاهذا اإلطار دعـم األنشـطة االقتــادية املتــلة بالزراعـة األسـ
تنميــتهم، وال ســيما مــن خــالل املشــتغلني بــذه األنشــطة مــن معــارف تقليديــة لتحســني أوضــاعهم و 

م على اخلدمات املاليـة واملـوارد اإلنتاجيـة واملـدخالت الزراعيـة كـاألرض الزراعيـة  تعزيز فرص حــو
 والبذور والتكنولوجيات املالئمة ووسائل النقل واملعلومات.

وسنســـاعد علـــى اختـــاذ مـــا يلـــزم مـــن اإلجـــراءات الشـــاملة الـــيت يكمـــل بعضـــها بعضـــا علـــى  - 82
ين الــوطين واإلقليمــي فيمــا يتعلــق باإلنتــاج واالســتهالك وســبل الوفــول، وذلــك اســتنادا إىل الـــعيد

عمليــــات متكاملــــة ومتعــــددة القطاعــــات وتشــــاركية للتخطــــيط، مــــع إعــــادة تقيــــيم الزراعــــة األســــرية 
املســــــتدامة وتعزيزهــــــا، وكــــــذلك احلــــــال بالنســــــبة إىل فــــــغار املــــــزارعني وأبنــــــاء الشــــــعوب األفــــــلية 

 أفل أفريقي. واملنحدرين من
 

 التصنيع والهياكل األساسية  

إىل جانــــب األخــــذ بـــــالعلوم نؤكــــد أن حتقيــــق التنميــــة الـــــناعية وزيـــــادة القيمــــة املضــــافة،  - 83
جـــزءا مـــن جمموعـــة العنافـــر الرئيســـية الـــيت تســـاعد البلـــدان  ، أمـــور تشـــكلوالتكنولوجيـــا واالبتكـــار

ســــتدامة، وذلــــك ألن حتــــول هــــذه البلــــدان إىل الناميــــة علــــى االرتقــــاء مبســــتواها اإلمنــــائي بطريقــــة م
التـنيع ميكنه أن يرفع إنتاجية عمالتهـا ويزيـد فـرص العمـل بـا ويرتقـي باملهـارات، وميكنـه أيضـا أن 
ينقل اآلثار اإلاابيـة إىل بـاقي قطاعـات االقتــاد. لـذلك، فشننـا حنـث البلـدان املتقدمـة النمـو علـى 

ر التــــنيع يف اســـرتاتيجياتا وسياســـاتا اإلمنائيـــة ويف تعزيـــز أن تســـاعد البلـــدان الناميـــة يف تعظـــيم دو 
 التنمية الـناعية املستدامة الشاملة للجميع بطريقة تتماشى مع مـاحلها الوطنية.

ونشــــــري إىل أن العديــــــد مــــــن البلــــــدان الناميــــــة ال يــــــزال يفــــــرط يف االعتمــــــاد علــــــى الســــــلع  - 84
بيــق اســـرتاتيجيات لتنويــع فـــناعاتا، بســبل مـــن األساســية، وأنـــه ينبغــي ــــذه البلــدان أن تـــدرس تط

 بينها تطوير القدرات اإلنتاجية اليت تُوّلد القيمة املضافة.

http://undocs.org/ar/A/RES/66/222
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و�يب باملنظمات الدولية املعنية ونطلب إىل آليات التعـاون الـدويل أن تـزّود البلـدان الناميـة  - 85
هــذه البلــدان القــدرة علــى  باملســاعدة املناســبة، بســبل خمتلفــة مــن بينهــا نقــل التكنولوجيــا، إلكســاب

 تـميم وتنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات التـنيعية اليت تتماشى مع أولوياتا الوطنية. 

ونــدعو إىل التــزام النظــام التجــاري الــدويل بــاحرتام وتعزيــز احليــز السياســايت املتــاب للبلــدان  - 86
اتنا الــناعية وتنفيـذها. ونـدعو النامية لتشجيع وزيـادة حجـم تنميتنـا الــناعية ولتــميم اسـرتاتيجي

يف هـــذا الــــدد إىل مراجعـــة مجيـــع قواعـــد النظـــام التجـــاري العـــاملي الـــيت تـــؤثر يف احليـــز السياســـايت 
 لبلدان النامية.املتاب ل

ونؤكــد أن تطــوير اـياكــل األساســـية الــيت يعــوَّل عليهــا وامليســـورة التكلفــة، وحتقيــق الـــرتابط  - 87
املالئمـة الـيت تيسـرها العلـوم والتكنولوجيـات واالبتكـارات، مبـا يف ذلــك اإلقليمـي عـرب خمتلـف قنواتـه 

النقل والطرق والطاقة واالتـاالت السـلكية والالسـلكية، إىل جانـب التشـجيع علـى فـتح األسـواق 
بشـــكل أكـــرب أمـــام فـــادرات البلـــدان الناميـــة، كلهـــا أمـــور أساســـية لتحســـني نوعيـــة حيـــاة شـــعوبنا 

 يف بلداننا. وحتقيق التنمية املستدامة
وحنث يف هـذا الــدد البلـدان املتقدمـة النمـو واملنظمـات الدوليـة علـى أن تقـدم، يف إطـار  - 88

االلتزامـــات املتفـــق عليهـــا دوليـــاً، املســـاعدات املاليـــة الـــيت حتتاجهـــا البلـــدان الناميـــة مـــن أجـــل نقـــل 
درات يف هــذه البلــدان، مــع التكنولوجيـات الــيت يعــوَّل عليهــا وامليســورة التكلفــة، وأن تعــزز تنميــة القــ

 أخذ أولوياتا الوطنية بعني االعتبار.
وحنث البلدان املتقدمة النمو علـى تقـدمي املسـاعدة التقنيـة ونقـل التكنولوجيـا وتـوفري املـوارد  - 89

املاليــــة مــــن أجــــل متكــــني بلــــداننا مــــن التحــــول إىل التـــــنيع وتطــــوير هياكلنــــا األساســــية بيســــاليب 
 .مستدامة بيئيا

ونشــدد يف هــذا الـــدد علــى أمهيــة تــوفري املســاعدة التقنيــة لعمليــات التنميــة الـــناعية يف  - 90
الـــدول األعضـــاء ملعاونتهـــا علـــى اعتمـــاد أمنـــاط إنتاجيـــة واســـتهالكية مســـتدامة أنظـــف تعتمـــد علـــى 
املـــوارد املتاحـــة وحتقـــق الكفـــاءة يف اســـتخدام الطاقـــة، مبـــا يف ذلـــك اعتمـــاد التكنولوجيـــات األنظـــف 

 التكنولوجيات املعتمدة على الوقود األحفوري. من بني

والـــني،  77ونرحـب مببـادرة دولــة بوليفيـا املتعــددة القوميـات، بوفــفها رئـيا جمموعــة الــ  - 91
ــــــــوزراء دول الموعــــــــة املعنيــــــــني بالتـــــــــنيع ومكافئاتــــــــه ســــــــيعقد يف تارخيــــــــا يف  بتنظــــــــيم اجتمــــــــاا ل

د الطبيعيـــــة والتــــــنيع، وذلـــــك مـــــن أجـــــل مناقشـــــة مســـــيلة حوكمـــــة املـــــوار  2014آب/أغســـــطا 
ــــة االقتـــــادية ألمريكــــا الالتينيــــة  بالتنســــيق مــــع منظمــــة األمــــم املتحــــدة للتنميــــة الـــــناعية، واللجن
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ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب، واللجنـــة االقتــــادية ألفريقيـــا، واللجنـــة االقتــــادية واالجتماعيـــة آلســـيا 
 سيا.واحمليط اـادئ، واللجنة االقتـادية واالجتماعية لغريب آ

إعــــــالن ليمــــــا: حنــــــو حتقيــــــق التنميــــــة الـــــــناعية املســــــتدامة ”ونرحــــــب بــــــاإلعالن املعنــــــون  - 92
الــذي اعتمــده املــؤمتر العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الـــناعية يف دورتــه اخلامســة  “والشــاملة

، باعتبـــاره خطـــوة هامـــة يف 2013عشـــرة الـــيت عقـــدت يف ليمـــا، بـــريو، يف كـــانون األول/ديســـمرب 
 .للقضاء على الفقر تحقيق التنمية املستدامةلاعينا املشرتكة مس

 
 إشراك المرأة في التنمية   

، ونعيــد تيكيــد دور املــرأة األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامةنشــري إىل الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر  - 93
فـرص الرجــل احليـوي يف مجيـع جمـاالت التنميــة املسـتدامة وضـرورة منحهــا فرفـا كاملـة ومتكافئــة مـع 

للمشـــاركة يف هــــذه الـــاالت واالضــــطالا بـــدور قيــــادي فيهــــا، ونقـــرر أن يعّجــــل كـــل منــــا بالوفــــاء 
بالتزاماتـــه يف هـــذا الــــدد علـــى النحـــو الـــوارد يف اتفاقيـــة القضـــاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد 

لفيــة، ، وإعـالن ومنهــاج عمــل بيجـني، وإعــالن األمـم املتحــدة لأل21املـرأة، وجــدول أعمـال القــرن 
 .  1994وبرنامَ عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية لعام 

وُنســّلم أيضــا بــين إمكانــات املــرأة مل ُتســتغل حــىت اآلن اســتغالال كــامال يف تنفيــذ أنشــطة  - 94
التنميـــة املســـتدامة واإلســـهام يف حتقيقهـــا واالنتفـــاا بنتائجهـــا، ســـواء بوفـــفها قائـــدة أو مشـــاركة أو 

إعطــاء األولويــة لتــدابري تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة والفتــاة يف  حمفــزة للتغيــري. ونؤيــد
مجيـــع الـــاالت يف جمتمعاتنـــا. ونعقـــد العـــزم علـــى متكـــني النســـاء والفتيـــات مـــن اســـتغالل قـــدراتن  
كمحفـــزات للتنميـــة املســـتدامة مـــن خـــالل تـــدابري عديـــدة، ونتعهـــد بتهيئـــة البيئـــة املؤاتيـــة لتحســـني 

أة والفتــاة يف كـل مكــان، وخـوفــا يف املنـاطق الريفيــة والتمعــات احملليـة وبــني الشــعوب أوضـاا املــر 
 األفلية واألقليات العرقية. 

ونلتــزم بكفالــة متتــع املــرأة حبقــوق وفــرص متســاوية مــع الرجــل يف عمليــات اختــاذ القــرارات  - 95
جـــل يف احلقـــوق املتعلقـــة السياســـية واالقتــــادية وختــــيص املـــوارد، وبكفالـــة تســـاوي املـــرأة مـــع الر 

بـــاملوارد االقتــــادية، وبكفالـــة اســـتفادتا مـــن اخلـــدمات التعليميـــة واملاليـــة وتكنولوجيـــات املعلومـــات 
واالتــــاالت واألســـواق واملســـاعدة القانونيـــة وغريهـــا مـــن اخلـــدمات األساســـية، مبـــا فيهـــا خـــدمات 

 نة والفعالة واملقبولة وغري املكلفة. الرعاية الـحية، مبا يف ذلك وسائل تنظيم األسرة احلديثة امليمو 

 61/143ونشـــري إىل االلتـــزام امللقـــى علـــى عـــاتق كـــل منـــا مبوجـــب قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  - 96
والقــرارات األخـــرى املتعلقـــة بــذه املســـيلة، ونســـلم بــين العنـــف ضـــد املــرأة يشـــكل انتهاكـــا جســـيما 

يــع حقوقهــا اإلنســانية، ونتفــق بالتــايل علــى اختــاذ إجــراءات للقضــاء علــى مجيــع أشــكال العنــف جلم

http://undocs.org/ar/A/RES/61/143
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ضــدها، مبــا يف ذلــك جــرائم قتــل النســاء والفتيــات وممارســات التمييــز ضــدهن، علــى أن تــتم هــذه 
ت يف إطـــار �ـــَ أكثـــر انتظامـــا ومشـــوال، إىل جانـــب كونـــه مســـتداما ومتعـــدد القطاعـــات، ااإلجـــراء

ه بشــــكل واف آليــــات مؤسســــية ومتويليــــة قويــــة، وذلــــك مــــن خــــالل خطــــط العمــــل تدعمــــه وتيّســــر 
الوطنية، مبا فيها اخلطط املدعومة بالتعـاون الـدويل، وكـذلك اخلطـط اإلمنائيـة الوطنيـة إذا لـزم االمـر، 
مبــــا يف ذلــــك اســــرتاتيجيات القضــــاء علــــى الفقــــر والــــنهَ القائمــــة علــــى الــــربامَ والــــنهَ القطاعيــــة 

 شاملة.ال

ؤكــد مــن جديــد التزامنــا بالعمــل ســويا علــى إدمــاج املنظــور اجلنســاين يف خطــة التنميــة ملــا ون - 97
 .2015بعد عام 

حنــث علــى التـــدي ملــا تبقــى مــن حتــديات جســام فيمــا يتـــل بالنســاء والفتيــات باتبــاا  - ٩٨
�ــَ شــامل حيــدث حتــوال يف حيــاتن ونــدعو إىل إدراج هــدف حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني 

لنســاء والفتيــات ضــمن أهــداف التنميــة املســتدامة باعتبــاره هــدفا قائمــا بذاتــه وإدماجــه يف غايــات ا
تُنفذ بسياسات حتقق فاحل اجلميـع وتـدف إىل قهـر الفقـر وتعزيـز التنميـة االجتماعيـة واالقتــادية 

 يف بلداننا.
 

 الشعوب األصلية  

فــلية يف أراضــيها ومواردهــا حنــث علــى بــذل اجلهــود مــن أجــل أعمــال حقــوق الشــعوب األ - ٩٩
ـــــد تعهـــــداتنا بالوفـــــاء  ـــــة. ونؤكـــــد مـــــن جدي ـــــة، وهويتهـــــا وثقافتهـــــا، وفقـــــا للتشـــــريعات الوطني الطبيعي

والوفـــاء   169بالتزاماتنـــا القانونيـــة مبـــا يشـــمل عنـــد االقتضـــاء، اتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة رقـــم 
 الشعوب األفلية. كذلك بالتزامنا بتعزيز تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشين حقوق 

ونؤكــد مــن جديــد قيمــة وتنــوا الثقافــات وأشــكال التنظــيم االجتمــاعي للشــعوب األفــلية  - ١٠٠
ومعارفهــا العلميــة التقليديــة الكليــة وابتكاراتــا وممارســاتا الــيت تــؤدي دوراً هامــا يف تعزيــز ســبل رزق 

 للسكان احملليني وكفالة األمن الغذائي والتـدي لتغري املناخ. 

ــــة  - ١٠١ ــــة املســــتدامة يف البلــــدان النامي ونشــــدد علــــى أمهيــــة الشــــعوب األفــــلية يف حتقيــــق التنمي
ودورهــا البــالغ األمهيــة يف العمليــات االجتماعيــة واالقتـــادية والسياســية ببلــداننا مــع تــدعيم الــرؤى 

 والقيم احمللية اليت يشار إليها بوففها الرؤى الكلية ألمنا األرض. 

مهيـــة دور العمـــل اجلمـــاعي واجلهـــود الـــيت تبـــذـا جمتمعـــات الشـــعوب ونؤكـــد مـــن جديـــد أ - ١٠٢
األفــــلية والتمعـــــات احملليـــــة يف احملافظـــــة علـــــى التنـــــوا البيولـــــوجي، بـــــالنظر إىل دورهـــــا احلاســـــم يف 

 اإلشراف على املوارد الطبيعية املتجددة واإلدارة املستدامة ـا. 
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أمــران مرهونــان بالســياقات االجتماعيــة  ونــرى أن ختفيــف حــدة تغــري املنــاخ والتكيــف معــه - ١٠٣
والثقافيــة املختلفــة، مــع إيــالء اعتبــار خــاص لتمعــات الشــعوب األفــلية واجلماعــات احملليــة ونظــم 
معارفهـــا وممارســـاتا التقليديـــة، مبـــا يف ذلـــك رؤيتهـــا الكليـــة للجماعـــة والبيئـــة باعتبـــار ذلـــك وســـيلة 

 رئيسية للتكيف مع تغري املناخ. 

ىل تعزيز احلـوار العلمـي بـني القـائمني علـى نظـم املعـارف التقليديـة ونظـم معـارف وندعو إ - ١٠٤
الشـــعوب األفـــلية مـــن جانـــب والـــدوائر املعنيـــة بـــالعلوم احلديثـــة مـــن جانـــب آخـــر يف ســـياق املنـــرب 
احلكـومي الـدويل للعلـوم والسياســات يف جمـال التنـوا البيولــوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيــة، ويف 

 الذي أقره املنرب.  “للعيش الكرمي يف توازن وانسجام مع أمنا األرض”ملفاهيمي سياق اإلطار ا

ونرحــب بعقــد االجتمـــاا العــام الرفيـــع املســتوى للـــدورة التاســعة والســـتني للجمعيــة العامـــة  - ١٠٥
 22واملقــرر عقــده يف نيويــورك يف  “املــؤمتر العــاملي املعــين بالشــعوب األفــلية”الــذي ســيطلق عليــه 

بــــدف تبــــادل الــــرؤى الثاقبــــة بشــــين تنفيــــذ إعــــالن األمــــم املتحــــدة  2014/ســــبتمرب أيلول 23و 
بشـــين حقـــوق الشـــعوب األفـــلية واالطـــالا علـــى أفضـــل املمارســـات يف هـــذا الــــدد. وينبغـــي أن 
تســـاهم الوثيقـــة اخلتاميـــة ــــذا املـــؤمتر العمليـــة املنحـــى يف إعمـــال حقـــوق الشـــعوب األفـــلية والعمـــل 

 دة يف اإلعالن، وبلوغ مجيع األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً. على حتقيق األهداف الوار 

وحنــــــيط علمــــــا بــــــاإلعالن اخلــــــاص املتعلــــــق بــــــورق الكوكــــــا الــــــذي أفــــــدره رؤســــــاء دول  - ١٠٦
وحكومـــــات دول أمريكــــــا الالتينيـــــة ومنطقــــــة البحـــــر الكــــــارييب يف إطـــــار مــــــؤمتر قمـــــة رؤســــــاء دول 

ـــــة ومن ـــــا، يف وحكومـــــات مجاعـــــة دول أمريكـــــا الالتيني طقـــــة البحـــــر الكـــــارييب الـــــذي عقـــــد يف هافان
والـذي اعـرتف بيمهيـة احلفـاظ علـى املمارسـات الثقافيـة والتقليديـة  2014كانون الثاين/يناير  29

للشـــعوب األفـــلية يف ســـياق احـــرتام مجيـــع حقوقهـــا اإلنســـانية واألساســـية وفقـــا للــــكوك الدوليـــة 
واحلكومــات مبضــغ أوراق الكوكــا (أكوليكــو ذات الـــلة. ويف هــذا الســياق، يعــرتف رؤســاء الــدول 

أو تشاكتشــادو) بوفــفه مظهــرا مــن املظــاهر الثقافيــة املتوارثــة عــن األجــداد لشــعب منطقــة األنــديز 
اـــب أن حيرتمـــه التمـــع الـــدويل، ويعـــرب عـــن اهتمامـــه مبعرفـــة نتـــائَ البحـــوث العلميـــة الـــيت أجرتـــا 

 ائص أوراق الكوكا. معاهد وجامعات مرموقة يف التمع الدويل بشين خـ
 

 التعاون فيما بين بلدان الجنوب : الجزء الثالث  
نعيــــد التيكيــــد علــــى وثيقــــة نــــريويب اخلتاميــــة الـــــادرة عــــن مــــؤمتر األمــــم املتحــــدة الرفيــــع  - ١٠٧

املســتوى للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب ومــن مث نســلم بيمهيــة التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب 
ئــــه، ونؤكـــد مـــن جديـــد رؤيتنـــا للتعـــاون فيمـــا بـــني بلـــدان اجلنـــوب بوفـــفه واخـــتالف تارخيـــه وخـا

مظهرا من مظاهر التضـامن بـني شـعوب وبلـدان اجلنـوب يسـهم يف رفاههـا الـوطين واعتمادهـا علـى 
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ذلـــك األهـــداف  يف الـــذات وطنيـــا ومجاعيـــا ويف حتقيـــق األهـــداف اإلمنائيـــة املتفـــق عليهـــا دوليـــا، مبـــا
، فبلــدان اجلنــوب هــي الــيت ينبغــي أن حتــدد معــامل وبرنــامَ التعــاون فيمــا اإلمنائيــة لأللفيــة. ومــن مث

بينهــا وأن توافــل االسرتشــاد يف ذلــك مببــادئ احــرتام الســيادة الوطنيــة وتــويل البلــدان زمــام أمورهــا 
بنفســها واالســتقاللية واملســاواة وعــدم فــرض الشــروط وعــدم التــدخل يف الشــؤون الداخليــة واملنفعــة 

 املتبادلة. 

ونؤكـــــد مـــــن جديـــــد أمهيـــــة تعزيـــــز التعـــــاون فيمـــــا بـــــني بلـــــدان اجلنـــــوب خافـــــة يف البيئـــــة  - 108
االقتـــادية الدوليــة الراهنــة، ونكــرر اإلعــراب عــن دعمنــا للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب بـــفته 
اســـرتاتيجية لـــدعم جهـــود التنميـــة الـــيت تبـــذـا البلـــدان الناميـــة وأيضـــا كوســـيلة لتعزيـــز مشـــاركة تلـــك 

يف االقتـــــاد العــــاملي. ونكــــرر اإلعــــراب عــــن موقــــف الموعــــة الــــذي مفــــاده أن التعــــاون البلــــدان 
بــني بلــدان اجلنــوب مكّمــل للتعــاون بــني بلــدان الشــمال واجلنــوب ولــيا بــديال عنــه؛ ونؤكــد  فيمــا

جمـــددا أن التعـــاون فيمـــا بـــني بلـــدان اجلنـــوب ميثـــل مســـعى مجاعيـــا للبلـــدان الناميـــة يســـتند إىل مبـــدأ 
ُمســّلمات وظــروف وأهــداف خيــتص بــا الســياق التــارخيي والسياســي للبلــدان الناميــة  التضــامن وإىل

واحتياجاتــا وتطلعاتــا، وعلــى هــذا فــشن التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب يســتحق أن يُعــّزز بطريقــة 
خافــة بــه تكــون مســتقلة وقائمــة بــذاتا علــى حنــو مــا أعيــد تيكيــده يف وثيقــة نــريويب اخلتاميــة. ويف 

ياق، نشـدد علـى أن التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب وبرنـامَ التعـاون بينهـا اـب أن يـتّم هذا الس
بدفع من بلدان اجلنوب. ومن مث، يتطلـب التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، البـالغ األمهيـة بالنسـبة 

اجلنـوب إىل البلدان الناميـة، رؤيـة طويلـة األجـل وترتيبـا مؤسسـيا عامليـا علـى النحـو املتـوخى يف قمـة 
 الثانية. 

ونرحــب باالجتمــاا الــذي عقــده الفريــق الرفيــع املســتوى للشخـــيات البــارزة يف اجلنــوب  - ١٠٩
الـــلة الــيت  ، وفقــا للواليــة ذات2013يار/مــايو أ 9إىل  7يف ناتــادوال، فيجــي، خــالل الفــرتة مــن 

فــاق املســتقبلية أوكلتهــا لــه قمــة اجلنــوب الثانيــة. ونرّحــب باســتنتاجات وتوفــيات الفريــق بشــين اآل
للتعـــاون فيمـــا بـــني بلـــدان اجلنـــوب باعتبارهـــا متثـــل إســـهاما مهمـــا يف موافـــلة تطـــوير منهـــاج عمـــل 
تنميــة بلــدان اجلنــوب. ونكــرر التيكيــد علــى إطــار ومبــادئ التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب كمــا 

ثــون املعقــود يف اجتمــاعهم الســنوي الثــاين والثال يف 77ـ أقرهــا ألول مــرة وزراء خارجيــة جمموعــة الــ
 ، واليت استخدمها الفريق كيساس ملناقشاته. 2008أيلول/سبتمرب  26نيويورك يف 

ونرحــب باختتــام اجلولــة الثالثــة للنظــام العــاملي لألفضــليات التجاريــة، وهــو أداة لتشــجيع  - 110
لناميـة يف وتعزيز التكامل التجاري فيما بـني بلـدان اجلنـوب، ونـدعو إىل مشـاركة املزيـد مـن البلـدان ا

 النظام آنف الذكر. 
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وحنـــيط علمـــا ونرحـــب أيضـــا بالزيـــادة يف مبـــادرات التعـــاون اإلقليمـــي الـــيت جتســـد بشـــكل  - ١١١
ملمــوس التعــاون والتكامــل فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب يف خمتلــف الــاالت مــن قبيــل املاليــة واألعمــال 

األمــل يف أال تقتـــر االســتفادة مــن املـــرفية، والتجــارة والرعايــة الـــحية وإنتــاج األغذيــة. وحيــدونا 
هــذه املبــادرات علــى املشــاركني يف الــربامَ اإلقليميــة فحســب بــل وأن تشــمل أيضــا البلــدان الناميــة 
األخــــرى. ونــــدعو إىل االضــــطالا مببــــادرات أخــــرى يف املســــتقبل وإاــــاد طــــرق ملموســــة ميكــــن أن 

يــدة حبيــث تنتشــر مبــادرات التعــاون تســتعني بــا البلــدان الناميــة يف تبــادل اخلــربات واملمارســات اجل
 هذه اليت تضطلع با بلدان اجلنوب. 

ونشــــجع بلــــداننا علــــى تبــــادل اخلــــربات وأفضــــل املمارســــات فيمــــا يتعلــــق بتكــــافؤ فــــرص  - ١١٢
 حـول اجلميع على اخلدمات األساسية. 

التابعــة  ونشــدد علــى أن اللجنــة الرفيعــة املســتوى املعنيــة بالتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب - 113
للجمعيــة العامــة هــي اـيئــة املركزيــة املتعــددة األطــراف لتقريــر السياســات يف منظومــة األمــم املتحــدة 
املختــــة باســــتعراض وتقيـــيم التقــــدم احملـــرز علــــى النطــــاق العـــاملي وعلــــى نطـــاق املنظومــــة يف جمــــال 

، وتقـــدمي التوجيـــه التعــاون اإلمنـــائي فيمــا بـــني بلـــدان اجلنــوب ودعمـــه، مبــا يف ذلـــك التعـــاون الثالثــي
 العام فيما يتعلق بالتوجهات يف املستقبل. 

ونشدد أيضا على أن التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، بوفـفه عنــرا هامـا مـن عنافـر  - 114
التعاون الدويل من أجـل التنميـة، لـيا بـديًال عـن التعـاون فيمـا بـني بلـدان الشـمال واجلنـوب، وإمنـا 

ن اجلنـوب هـي الـيت حتـدد برناجمـه. ونؤيـد إدمـاج التعـاون فيمـا بـني مكمال له، واب أن تكون بلـدا
بلـــدان اجلنـــوب والتعـــاون الثالثـــي يف سياســـات فـــناديق وبـــرامَ منظومـــة األمـــم املتحـــدة وإطارهـــا 
االسـرتاتيجي وتعزيـز هــذا التعـاون عـن طريــق تـوفري مـوارد إضــافية علـى نطـاق املنظومــة، مبـا يف ذلــك 

البشــــرية املقدمــــة إىل مكتــــب األمــــم املتحــــدة للتعــــاون فيمــــا بــــني بلــــدان مـــن خــــالل املــــوارد املاليــــة و 
يشـــكل   الـــذي يستضـــيفه حاليـــا برنـــامَ األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي اجلنـــوب، واالعـــرتاف بـــين املكتـــب

كيانــــا منفـــــًال ذا طــــابع قــــانوين متميــــز يعهــــد إليــــه بالتنســــيق علــــى الـــــعيد العــــاملي وعلــــى نطــــاق 
علـــق بتعزيـــز وتيســــري املبـــادرات املتعلقـــة بالتعــــاون فيمـــا بـــني بلــــدان منظومـــة األمـــم املتحـــدة فيمــــا يت

 اجلنوب من أجل التنمية. 

ويف هـذا الــدد، نطلـب إنشـاء آليـة مشـرتكة بـني الوكـاالت أكثـر اتسـاما بالطـابع الرمســي  - 115
مكتــب األمــم املتحــدة للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب بــدف تشــجيع  ومعــززة بقــدر أكــرب تتبــع

الدعم املشـرتك إىل مبـادرات التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي، فضـال عـن تبـادل  تقدمي
املعلومات بشـين األنشـطة اإلمنائيـة والنتـائَ الـيت حققتهـا خمتلـف الــناديق والوكـاالت واملنظمـات، 

 دعما للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي. 
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املتحـــدة اإلمنـــائي إىل تعزيـــز نقـــل التكنولوجيـــات مـــن البلـــدان ونـــدعو أيضـــا جهـــاز األمـــم  - 116
املتقدمــــة النمــــو لـــــاحل البلــــدان الناميــــة مــــن أجــــل معاجلــــة املســــائل املتعلقــــة بالقضــــاء علــــى الفقــــر 
ــــــاً، التعــــــاون  ــــــك ممكن ــــــدما يكــــــون ذل ــــــة املســــــتدامة، ونشــــــجع أيضــــــا يف هــــــذا الســــــياق، عن والتنمي

 التكنولوجي فيما بني بلدان اجلنوب. 

. ونـدعو أعضـاء 77و نسلم بالدور الذي يضطلع به مركـز اجلنـوب يف دعـم جمموعـة الــ  - 117
للمركــز، ونــدعو املركــز إىل توســيع نطــاق أنشــطته لـــاحل البلــدان  الموعــة إىل موافــلة تقــدمي الــدعم

الناميــة. ونشــجع منظمــات البلــدان الناميــة، مبــا يف ذلــك مركــز اجلنــوب، علــى طــرب أفكــار واقــرتاب 
 مل ملوافلة تفعيل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب. خطط ع

  
 الجزء الرابع: التحديات العالمية   
 الشراكة العالمية من أجل التنمية  

نشــــدد علــــى احلاجــــة إىل التــــزام جديــــد وأقــــوى مــــن جانــــب البلــــدان املتقدمــــة النمــــو إزاء  - ١١٨
يف إطــار األهــداف قــد مت الناميــة. و  التعــاون الــدويل بــدف دعــم تلبيــة التطلعــات اإلمنائيــة للبلــدان

يشـكل البعـد املتعلـق بالتعـاون  وهـواإلمنائية لأللفية، االلتزام بشقامـة شـراكة عامليـة مـن أجـل التنميـة، 
الدويل من إطار األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. ومـع ذلـك، فشننـا نالحـظ مـع القلـق الضـعف امللحـوظ 

يف إطــار األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة األمــر الــذي ســاهم يف إقامــة الشــراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة 
يف عــدم إجنــاز العديــد مــن األهــداف والغايــات. ومــن مث نــدعو إىل تنفيــذ مجيــع االلتزامــات الــيت مت 
التعهـد بــا يف إطـار الشــراكة العامليــة مـن أجــل التنميـة علــى حنــو عاجـل لســد الثغـرات الــيت حــددت 

 لأللفية. ثغرات تنفيذ األهداف اإلمنائية يف تقارير فرقة العمل املعنية برفد

ونـــــدعو أيضــــــا قــــــادة البلـــــدان املتقدمــــــة النمــــــو إىل املوافقــــــة علـــــى بــــــدء مرحلــــــة جديــــــدة  - 119
التعــاون الــدويل وااللتــزام بــا، مــن خــالل شــراكة عامليــة معــززة وموســعة مــن أجــل التنميــة ينبغــي  مــن

يــة املســتدامة وجلــدول أعمــال التنميــة ملــا أن تشــكل واســطة العقــد والركيــزة األساســية ألهــداف التنم
علـى حـد سـواء. وينبغـي أن تشـمل هـذه الشـراكة العامليـة املعـززة املسـائل املتعلقـة  2015بعد عام 

بتـــوفري املـــوارد املاليـــة للبلـــدان الناميـــة، ومســـائل املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة، وختفيـــف عـــبء الـــديون 
وجيـــــا، وزيـــــادة مشـــــاركة البلـــــدان الناميـــــة يف احلوكمـــــة وإعـــــادة هيكلتهـــــا، والتجـــــارة، ونقـــــل التكنول

 االقتـادية العاملية. 
 



 24/51 14-55206 
 
 

 المساعدة اإلنمائية الرسمية  

نؤكـــــد جمـــــددا أن املســـــاعدة اإلمنائيـــــة الرمسيـــــة ال تـــــزال املــــــدر الرئيســـــي للتمويـــــل الـــــدويل  - ١٢٠
ميــة، وتيســر حتقيــق تشــكل حــافزا أساســيا مــن حــوافز التنوأ�ــا بالنســبة للعديــد مــن البلــدان الناميــة، 

ــــة لأللفيــــة  ــــة الوطنيــــة، مبــــا يف ذلــــك املهــــام غــــري املنجــــزة املتعلقــــة باألهــــداف اإلمنائي أهــــداف التنمي
مـــن الوثيقـــة  246، وفقـــا للفقـــرة 2015وأهـــداف التنميـــة املســـتدامة وخطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام 

 .  “الذي نـبوا إليهاملستقبل ”اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة 

ونشـــدد علـــى أن البلـــدان املتقدمـــة النمـــو اـــب أن تفـــي بالتزاماتـــا القائمـــة فيمـــا خيـــتص  - ١٢١
بتقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسية وباألهـداف احملـددة يف مواثيـق تشـمل إعـالن األمـم املتحـدة بشـين 

، وإعــالن الدوحــة 2005عــاملي لعــام أللفيــة، وتوافــق آراء مــونتريي، والوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة ال
بشـــــين متويـــــل التنميـــــة، ويف ســـــائر املنتـــــديات ذات الــــــلة، وأن ترفـــــع مســـــتوى تلـــــك االلتزامـــــات. 
ويشـــكل تعزيـــز تـــدفق املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة وإمكانيـــة التنبـــؤ بـــا واســـتدامتها شـــروطا أساســـية 

اجلديـدة والناشـئة يف البلـدان الناميـة، ملواجهة التحديات اإلمنائية االعتياديـة، فضـال عـن التحـديات 
وال ســيما يف أقــل البلــدان منــواً. ونشــري بــذا الـــدد إىل التعهــد الــذي قطعتــه البلــدان املتقدمــة النمــو 
يف االجتمــاا املعقــود يف غلــن إيغلــز باململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، ولكنهــا 

 مل تف به. 

يف املائـــة دخلهــــا  0.7تقدمـــة النمـــو علـــى الوفـــاء بالتزامهـــا بتخــــيص وحنـــث البلـــدان امل - ١٢٢
القـــومي اإلمجـــايل للمســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة لــــاحل البلـــدان الناميـــة، فضـــال عـــن هـــدف ختــــيص 

يف املائــة مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل للمســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة لـــاحل  0.20و  0.15بــني  مــا
يف املائـة مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل حبلـول عـام  1النسـبة املسـتهدفة إىل  أقل البلدان منـواً، وزيـادة

 . ونعرب عن قلقنا العميق إزاء عدم الوفاء بالتزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية. 2030

وال اــوز اختـــاذ األزمــة املاليـــة واالقتـــادية العامليـــة كذريعــة لتهـــرب البلــدان املتقدمـــة النمـــو  - ١٢٣
التزاماتــا بتقــدمي املعونــة ومــن التعهــد مبزيــد مــن االلتزامــات. وتتطلــب االســتجابة الفعالــة مــن الوفــاء ب

لألزمـة االقتـــادية التنفيــذ السـريع لاللتزامــات احلاليــة بتقـدمي املعونــة، كمــا تسـتتبع ضــرورة عاجلــة ال 
لنمـــو مهـــرب منهـــا بـــين تفـــي اجلهـــات املاحنـــة بـــذه االلتزامـــات. ولـــذلك نـــدعو البلـــدان املتقدمـــة ا

مراعــاة  جمتمعــة إىل الوفــاء بالتزاماتــا بتقــدمي املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، ورفــع مســتوياتا عمومــا، مــع
ـــالغزارة وبدرجـــة كبـــرية مـــن  مـــا حتتـــاج إليـــه البلـــدان الناميـــة مـــن مـــوارد ماليـــة جديـــد إضـــافية تتميـــز ب

 االستدامة، من أجل تنفيذ طائفة واسعة من األنشطة اإلمنائية. 

نشــدد علــى احلاجــة إىل كفالــة تــوفري دعــم مــايل جديــد وإضــايف للبلــدان الناميــة كوســيلة و  - ١٢٤
أساســية لتنفيــذ األنشــطة الضــرورية لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وأهــداف التنميــة املســتدامة 
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املعتـــــــزم وضـــــــعها قريبـــــــا. وينبغـــــــي تـــــــوفري املســـــــاعدة املاليـــــــة دون شـــــــروط، نظـــــــرا لضـــــــرورة تنفيـــــــذ 
ت اإلمنائيــة حتــت قيـادة البلــدان املعنيــة وبيســلوب يراعـي ظروفهــا واحتياجاتــا وأولوياتــا االسـرتاتيجيا

اخلافـــــة. وينبغـــــي أن تســـــتند املســـــاعدة إىل مبـــــدأ املســـــؤوليات املشـــــرتكة وإن كانـــــت متباينـــــة، وأن 
تتمحور حـول التعـاون بـني الشـمال واجلنـوب، وأن ُيكملهـا علـى حنـو ُجمـٍد التعـاوُن فيمـا بـني بلـدان 

 جلنوب والتعاون الثالثي. ا

ونشــــدد علــــى أن املســــاعدة اإلمنائيــــة الرمسيــــة مـــــدر رئيســــي لتمويــــل التنميــــة يف البلــــدان  - ١٢٥
النامية، ينبغي استخدامه وفقـا ألولوياتـا اإلمنائيـة الوطنيـة وبـدون شـروط؛ ونعـرب عـن قلقنـا العميـق 

ـــة البلـــدان املاحنـــة إعـــادة حتديـــد معـــامل املســـاعدة ا إلمنائيـــة الرمسيـــة خـــارج منتـــديات األمـــم إزاء حماول
املتحــدة، بــشدراج مـــادر متويــل أخــرى ال متــت بـــلة إىل التنميــة يف البلــدان الناميــة، وذلــك بــدف 
ــــة الرمسيــــة، دون االســــتناد إىل االلتزامــــات املتفــــق  إخفــــاء االخنفــــاض يف تــــدفقات املســــاعدة اإلمنائي

 تظر التنفيذ. عليها للبلدان املتقدمة النمو، اليت ال تزال تن
 

 الدَّين الخارجي  

ينتابنا القلـق إزاء وقـع األزمـة االقتــادية العامليـة علـى اقتــادات عـدد متزايـد مـن البلـدان  - ١٢٦
الناميـــة، ومـــن زيـــادة تعـــرض بعـــض البلـــدان ملشـــاكل جديـــدة، أو حـــىت ألزمـــات، مـــن جـــراء الـــدَّين 

ان الناميـــة يشـــكل جـــزءا هامـــا مـــن اخلـــارجي. ولـــذا فـــشن التــــدي ملشـــاكل الـــدين اخلـــارجي للبلـــد
 التعاون الدويل ومن الشراكة العاملية املعززة من أجل التنمية.

ـــــديون متيـــــل إىل أن تكـــــون مكلفـــــة وتســـــبب تقلبـــــات، وعـــــادة  - ١٢٧ وحنـــــن نـــــرى أن أزمـــــات ال
تتبعها ختفيضـات كبـرية يف النفقـات العامـة واخنفـاض يف النمـو االقتــادي والعمالـة. وتـؤثر هـذه  ما

مات على البلدان الناميـة تـيثريا أعمـق، فتـرتك البلـدان الناميـة املثقلـة بالـديون عـاجزة عـن العـودة األز 
إىل مسـار النمـو دون مسـاعدة دوليــة. ونسـلم بيمهيـة ختفيـف عــبء الـديون، مبـا يف ذلـك إجــراءات 

يكـون  إلغاء الديون وإعادة هيكلتها والتوقـف مؤقتـا عـن تسـديدها والتـدقيق يف الـديون. وينبغـي أن
حتديــد القــدرة احلقيقيــة علــى الــدفع عنـــرا أساســيا مــن عمليــات إعــادة هيكلــة الــديون، حبيــث ال 
تــؤثر ســلبا يف النمــو االقتـــادي ويف إجنــاز مــا تبقــى مــن املهــام املتعلقــة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

ذا الـــدد . ونؤكــد مـن جديــد يف هــ2015وأهـداف التنميــة املســتدامة وخطـة التنميــة ملــا بعـد عــام 
احلاجــة امللحــة إىل قيــام التمــع الــدويل بدراســة خيــارات وضــع آليــة لتســوية الــديون الدوليــة تكــون 
فعالــة وعادلــة ودائمــة ومســـتقلة، ونــدعو مجيــع البلــدان إىل تعزيـــز املناقشــات داخــل األمــم املتحـــدة 

 اـدف. وغريها من احملافل املناسبة واملشاركة فيها حتقيقا لذلك
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ــــة حامســــة بالنســــبة  ونشــــري - ١٢٨ ــــزل مســــيلة ذات أمهي ــــديون الســــيادية مل ت أيضــــا إىل أن إدارة ال
للبلـــدان الناميـــة خـــالل العقـــود املاضـــية ويف الســـنوات األخـــرية. وقـــد بـــرز شـــاغل جديـــد يف اآلونـــة 
األخـــرية خبــــوص أنشـــطة فـــناديق االســـتثمار االنتهازيـــة. وقـــد أظهـــرت أمثلـــة حديثـــة مـــن أنشـــطة 

نتهازيـــــة، ُعرضـــــت علـــــى احملـــــاكم الدوليـــــة، طبيعتهـــــا املوغلـــــة يف املضـــــاربة. فـــــناديق االســـــتثمار اال
وتشـــكل هــــذه الـــــناديق خطـــرا علــــى مجيــــع عمليـــات إعــــادة هيكلــــة الـــديون يف املســــتقبل، ســــواء 
لـاحل البلدان النامية أو البلدان املتقدمـة النمـو. ولـذلك نشـدد علـى أمهيـة عـدم السـماب لــناديق 

مـــا تبذلـــه البلـــدان الناميـــة مـــن جهـــود إلعـــادة هيكلـــة ديو�ـــا، وأن هـــذه  االســـتثمار االنتهازيـــة بشـــلِّ 
 الـناديق ينبغي أال تُلغي حقوق الدول يف محاية شعوبا وفقا للقانون الدويل.

ونُعــــرب عـــــن قلقنـــــا الشـــــديد إزاء الزيـــــادة الكبــــرية يف املخـــــاطر احملدقـــــة باالســـــتقرار املـــــايل  - ١٢٩
قدمــــة النمــــو، وعلــــى وجــــه اخلـــــوص مــــا تنطــــوي عليــــه هــــذه للعديــــد مــــن اقتـــــادات البلــــدان املت

االقتـــادات مــن هشاشــة هيكليــة شــديدة فيمــا يتعلــق بتمويــل الــديون الســيادية الناشــئة عــن نقــل 
خماطر املؤسسات اخلافة إىل القطـاا العـام. وننـادي يف هـذا الــدد بوضـع حلـول عاجلـة ومتسـقة 

ان املتقدمــــة النمــــو، مــــن أجــــل منــــع العــــدوى للتقليــــل مــــن املخــــاطر الســــيادية يف اقتـــــادات البلــــد
 وختفيف أثرها على النظام املايل الدويل وعلى البلدان النامية. 

ونشـدد علــى ضــرورة كفالــة أال تــؤثر السياســات االقتـــادية والنقديــة الــيت تنفــذها البلــدان  - 130
ها مـــن أجـــل املتقدمـــة النمـــو علـــى الطلـــب الكلـــي والســـيولة علـــى الــــعيد العـــاملي، نتيجـــة ملســـاعي

حتقيــق فــائض يف ميــزان مــدفوعاتا، وهــي مســاا تــؤثر ســلبا علــى البلــدان الناميــة بتقلــيص إيراداتــا 
 العاملية. 

 
 إصالح البنيان المالي العالمي  

نؤكـــد احلاجـــة إىل إفـــالب البنيـــان املـــايل الـــدويل، لكـــي يكـــون لـــدينا نظـــام مـــايل ونقـــدي  - ١٣١
ا يف ذلــك قطــاا مــايل دويل خيضــع لتنظــيم ســليم ويقلــل يعكــا واقــع القــرن احلــادي والعشــرين، مبــ

مــــن اســــتثمارات املضــــاربة ويثبطهــــا، حبيــــث يتســــىن تعبئــــة أســــواق رؤوس األمــــوال لتحقيــــق التنميــــة 
 املستدامة وأداء دور بناء يف خطة التنمية العاملية. 

يف  املي، مبـاونشري أيضا إىل استمرار وجـود مشـاكل أساسـية يف النظـام املـايل والنقـدي العـ - ١٣٢
ذلـــك االفتقـــار إىل نظـــم تكفـــل االســـتقرار املـــايل، ومشـــاكل العمـــالت االحتياطيـــة، والتقلبـــات يف 
أسعار فرف العمـالت، والتـدفقات الكبـرية لـرؤوس األمـوال عـرب احلـدود ألغـراض املضـاربة، وعـدم  

خســـائر يف أســـعار  كفايـــة أو تـــوافر الســـيولة للبلـــدان الناميـــة احملتاجـــة إىل مـــوارد ماليـــة والـــيت تواجـــه
العمــالت األجنبيــة أو تتطلــب مــوارد لتحقيــق النمــو والتنميــة املســتدامني. ونــدعو إىل وضــع برنــامَ 
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لإلفــالحات يكفــل مســاا أفــوات البلــدان الناميــة ومتثيلهــا ومشــاركتها علــى حنــو كامــل مــن أجــل 
 معاجلة هذه املشاكل. 

الـــــة القيـــــود املاليـــــة أســـــفرا عـــــن زيـــــادة هائلـــــة ونالحـــــظ مـــــع القلـــــق أن إلغـــــاء الـــــنظم وإز  - 133
التـــدفقات املاليــــة ألغـــراض املضــــاربة ويف تـــداول املشــــتقات املاليـــة. وقــــد أظهـــرت األزمــــة املاليــــة  يف

أن رأس املـــال الـــدويل خلـــق اقتــــادا خافـــا بـــه، ينفــــل تـــدرايا عـــن  2008واالقتــــادية لعـــام 
املباشــر وإتاحــة فــرص العمــل وارتفــاا األجــور. االقتـــاد احلقيقــي القــائم علــى اإلنتــاج واالســتثمار 

ومــن ضــمن اآلثــار الضــارة لَألْمولــة التقلبــات يف تــدفق رؤوس األمــوال والتذبــذب املفــرط يف أســعار 
الســـلع األساســـية واألغذيـــة، والتحـــوالت الســـريعة يف أســـعار الــــرف ودورات االزدهـــار والكســـاد 

 مات املالية والركود االقتـادي.اليت تولد األز 

وحنـــث علـــى إكمـــال عمليـــة إفـــالب اـيكـــل اإلداري ملؤسســـات بريتـــون وودز بيســـرا مـــا  - ١٣٤
ميكـن، وأن تكــون هـذه العمليــة أكثــر طموحـا بكثــري، فضــال عـن وضــع خطــة معجلـة إلجــراء املزيــد 

التـــويت  مــن اإلفــالحات فيمــا يتعلــق بتمثيــل البلــدان الناميــة ومشــاركتها وتكــافؤ فــالحياتا يف
القــرار داخــل مؤسســات بريتــون وودز، ويف مجيــع املناقشــات بشــين اإلفــالب ضــمن عمليــة فــنع 

فـــندوق النقـــد  النقـــدي الـــدويل ويف ســـري الرتتيبـــات اجلديـــدة املتعلقـــة حبقـــوق الســـحب اخلافـــة يف
ــــة الـــــندوق يف جمــــال التنميــــة، ومبشــــاركة مجيــــع  ــــدويل، اســــتنادا إىل معــــايري تعكــــا بالفعــــل والي ال

ــــفة وشـــفافة واستشـــارية وشـــاملة. ونـــدعو اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم أفـــحاب املــــلحة يف عمليـــة من
 الدويل. املتحدة يف هذا الـدد إىل بدء عملية إفالب للنظام املايل والنقدي

ونؤيــد النظــر يف إنشــاء آليــة حكوميــة دوليــة لألمــم املتحــدة حتــت إشــراف اجلمعيــة العامــة،  - ١٣٥
قتــــــادي واملــــايل العـــــاملي بطريقــــة شـــــاملة تكــــون مبثابــــة كيـــــان مســــؤول عـــــن رفــــد أداء النظــــام اال

ومســتدامة. ومــن املهــم أن ترفــد هــذه اآلليــة آثــار بعــض التــدفقات املاليــة والسياســات الدوليــة الــيت 
 ـا دوما أمهية يف منع تفشي األزمات االقتـادية واملالية بني البلدان.

 
 إصالح نظام تقدير الجدارة االئتمانية   

د الدوليـــة الراميـــة إىل إعـــادة تنظـــيم القطـــاا املـــايل ينبغـــي أن تشـــمل نشـــدد علـــى أن اجلهـــو  - ١٣٦
ـــــة  ـــــة. وينبغـــــي للحكومـــــات أن حتـــــد مـــــن اعتمادهـــــا مـــــن الناحي وكـــــاالت تقـــــدير اجلـــــدارة االئتماني
ـــلح نظمهـــا القانونيـــة ملســـاءلتها عـــن ســـلوك االســـتخفاف،  التنظيميـــة علـــى هـــذه الوكـــاالت وأن تـُ

 حل وضمان النزاهة واملساءلة والشفافية.سعيا للقضاء على حاالت تضارب املـا

ونشــدد أيضــا علــى احلاجــة إىل قيــام نظــام دويل أكثــر شــفافية لتقــدير اجلــدارة االئتمانيــة،  - ١٣٧
يراعـــي بالكامـــل احتياجـــات البلـــدان الناميـــة وشـــواغلها وخـوفـــياتا، وخبافـــة منهـــا تلـــك املثقلـــة 
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املنهجيـــة املســـتخدمة مـــن ِقبـــل ُكربيـــات بالـــديون. ونعـــرب يف هـــذا الــــدد عـــن القلـــق إزاء ســـالمة 
وكـــاالت تقـــدير اجلـــدارة االئتمانيـــة. ونؤكـــد ضـــرورة زيـــادة الشـــفافية واملنافســـة بـــني وكـــاالت تقـــدير 
اجلدارة االئتمانية لتجنب النــزعات االحتكاريـة ومـا يرتتـب عليهـا مـن آثـار سـلبية. ونؤكـد جمـددا أن 

للجهـــات املدينـــة تنطـــوي علـــى إمكانيـــة التســـبب يف التقييمـــات غـــري الســـليمة ملـــدى املـــالءة املاليـــة 
حــدوث أزمــات أو تفاقمهــا، األمــر الــذي يزيــد مــن ضــعف النظــام املــايل. ومــن الضــروري موافــلة 
املناقشـــة يف األمـــم املتحـــدة ويف غريهـــا مـــن احملافـــل بشـــين دور وكـــاالت تقـــدير اجلـــدارة االئتمانيـــة، 

عليهـــا، عـــن طريـــق تعزيـــز اإلشـــراف عليهـــا  بـــدف اقـــرتاب سياســـات عمليـــة للتقليـــل مـــن االعتمـــاد
 وزيادة الشفافية واملنافسة بشنشاء آليات تقييم مستقلة.

 
 الحوكمة االقتصادية العالمية  

أبـرزا  نؤكد أن األزمة املالية واالقتـادية العاملية احلاليـة ومـا تركتـه مـن آثـار علـى التنميـة قـد - ١٣٨
دية العامليــــة، مبــــا يف ذلــــك داخــــل املؤسســــات املاليــــة أوجــــه القـــــور والثغــــرات يف احلوكمــــة االقتـــــا

الدوليـة، كمــا أبــرزا احلاجــة امللحـة إىل اســتجابة عامليــة شــاملة ومتكاملـة مــن جانــب التمــع الــدويل. 
ونالحـــظ بقلـــق عميـــق أنـــه بعـــد ُمضـــي ســـبع ســـنوات علـــى نشـــوء األزمـــة العامليـــة، مل يتحقـــق تقـــدم 

نظيميــة واـيكليــة للنظــام املــايل العــاملي. وعــالوة علــى ذلــك ال يـُـذكر حنــو تعزيــز اجلوانــب البُنيويــة والت
تــزال البلـــدان الناميــة غائبـــة عمومـــا عــن معاجلـــة القضــايا واحلوكمـــة االقتــــادية العامليــة؛ وهـــذا مثـــار 
قلـــــق بـــــالغ ألن طريقـــــة عمـــــل النظـــــام العـــــاملي تـــــؤثر علـــــى مجيـــــع البلـــــدان، ويـــــؤثر هـــــذا الـــــنقص يف 

البلــدان الناميــة عنــدما يتباطــي االقتـــاد العــاملي أو يــدخل يف مرحلــة  الدميقراطيــة تــيثريا أخطــر علــى
 ركود.

ونــدعو بقــوة التمــع الــدويل إىل تــدارك الــنقص يف دميقراطيــة احلوكمــة االقتـــادية العامليــة  - ١٣٩
وإعطـــاء البلـــدان الناميـــة مـــا تســـتحقه مـــن مكانـــة ومشـــاركة يف احلوكمـــة ويف فـــنع القـــرار يف مجيـــع 

نتـديات الـيت جتـرى فيهـا مناقشـات وتُتخـذ قـرارات بشـين القضـايا االقتــادية واملاليـة املؤسسـات وامل
 العاملية.

ولــذلك نؤكــد ضــرورة تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل إفــالب اـيكــل املــايل الــدويل تعزيــزا كبــريا،  - ١٤٠
ات ووضــع وضــرورة تنســيقها دوليــا وأن تــؤدي إىل املشــاركة الكاملــة للبلــدان الناميــة يف فــنع القــرار 

املعــــايري املاليــــة واالقتـــــادية الدوليــــة. ونــــدعو إىل إفــــالب شــــامل ملؤسســــات بريتــــون وودز، مبــــا يف 
يتـــيح قـــدرا أكـــرب مـــن  ذلـــك تعزيـــز فـــالحيات التــــويت للبلـــدان الناميـــة وفقـــا جلـــدول زمـــين، ممـــا

 ملعونة.املساواة بني البلدان املتقدمة النمو والنامية، وإلغاء مجيع الشروط اليت ختضع ـا ا
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وندعو إىل التعجيل بشكمال إفـالب فـيغة احلــص الـيت وضـعها فـندوق النقـد الـدويل  - 141
ـــة أن جتســـد علـــى حنـــو أفضـــل حــــص الــــندوق وحوكمتـــه األمهيـــة  2010 يف عـــام بـــدف كفال

أن االقتــــار علـــى إعـــادة  النســـبية الـــيت حتتلهـــا البلـــدان الناشـــئة والناميـــة يف االقتــــاد العـــاملي. غـــري
ــــة املتمثلــــة يف عــــدم توزيــــع  ــــن حيــــل املشــــاكل اـيكلي حقــــوق التـــــويت مــــن أجــــل جتســــيد الواقــــع ل

ــــة املســــتدامني  ــــد النمــــو والتنمي ــــيت يلزمهــــا تولي ــــة ال االســــتقرار املــــايل ونقــــص الســــيولة للبلــــدان النامي
الضــروريني. وينبغــي لإلفــالب أيضــا أن يشــمل توليــد الســيولة، مبــا يف ذلــك إدخــال حتســينات علــى 

اخلافــــة لـــــاحل البلــــدان الناميــــة. واــــب علــــى فــــندوق النقــــد الــــدويل أن يقــــدم  حقــــوق الســــحب
اســــتجابات ماليــــة أمشــــل وأكثــــر مرونــــة الحتياجــــات البلــــدان الناميــــة، دون فــــرض شــــروط مســــايرة 
للــدورات االقتـــادية ومــع احــرتام حاجتهــا إىل حيــز سياســايت مناســب. وعــالوة علــى ذلــك، اــب 

قيــادة مؤسســات بريتــون وودز علــى أســاس كفــاءتم الشخـــية، تعيــني املــوظفني الــذين يضــطلعون ب
يعكــــا احلقــــائق  مــــن خــــالل عمليــــة اختيــــار مفتوحــــة ونزيهــــة. فمــــا دام فــــندوق النقــــد الــــدويل ال

اجلديــــدة يف االقتـــــاد العــــاملي، ويعــــني مــــديره العــــام عــــن طريــــق عمليــــة تفتقــــر إىل الشــــفافية، فــــشن 
 شرعيته ستظل موضع شك. 

السـتعراض  2015 رة عقـد مـؤمتر متابعـة دويل لتمويـل التنميـة يف عـامونشدد علـى ضـرو  - 142
بعــد  تنفيــذ توافــق آراء مــونتريي وإعــالن الدوحــة بغــرض اإلســهام يف عمليــة وضــع خطــة التنميــة ملــا
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ونســلم، يف ظــل احــرتام مقافــد ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة والطــابع احلكــومي الــدويل  - 143
دور الــذي تضــطلع بــه األمــم املتحــدة يف تــوفري منتــدى حكــومي دويل، بوســائل للمنظمــة، بيمهيــة الــ

منها عقد مؤمترات دولية ومؤمترات قمة من أجـل إجـراء حـوار عـاملي وحتقيـق توافـق يف اآلراء بشـين 
 التحديات العاملية مع مشاركة اجلهات املعنية على النحو الواجب.

حتتلهـــا اجلمعيـــة العامـــة بوفـــفها جهـــاز التـــداول  ونؤكـــد مـــن جديـــد املكانـــة احملوريـــة الـــيت - 144
وتقريــر السياســات والتمثيــل الرئيســي يف األمــم املتحــدة فضــال عــن دور اجلمعيــة العامــة يف القضــايا 

 العاملية اليت تم التمع الدويل، على النحو املبني يف ميثاق األمم املتحدة.
 

 تعزيز األمم المتحدة وإعادة توجيهها  

ن جديـــد التزامنـــا بزيـــادة مشـــاركة البلـــدان الناميـــة يف هيئـــات فـــنع القـــرار التابعـــة نؤكـــد مـــ - 145
للمؤسســات املتعــددة األطــراف مــن أجــل جعــل هــذه املؤسســات أكثــر اتســاقا مــع الواقــع اجلغــرايف 

 السياسي الراهن.
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ونشـــدد علـــى أمهيـــة الـــدور احملـــوري الـــذي تؤديـــه األمـــم املتحـــدة يف احلوكمـــة االقتــــادية  - 146
عامليـة الـيت تـدف إىل تعزيـز الشــراكة العامليـة مـن أجـل التنميـة، بغيــة تيئـة بيئـة عامليـة تـدعم حتقيــق ال

ــن مــن ذلــك وكفالــة االســتقرار املــايل واالقتـــادي. ويف هــذا الســياق، ميكــن  التنميــة املســتدامة ومتكِّ
زيــزه، أن يعمــال لكــل مــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة واللــا االقتـــادي واالجتمــاعي، بعــد تع

علــى التخفيــف مــن أثــر األزمــة املاليــة واالقتـــادية وضــمان حــق البلــدان الناميــة يف حيــز سياســايت 
 من أجل حتقيق التنمية املستدامة.

ونشــدد علـــى أن تعزيـــز األمـــم املتحــدة ودورهـــا يف التعـــاون الـــدويل مــن أجـــل التنميـــة أمـــر  - 147
ــــة واملســــتقبلي ــــيت تتيحهــــا عمليــــة أساســــي للتـــــدي للتحــــديات احلالي ة ولالســــتفادة مــــن الفــــرص ال

العوملـــــة. ونـــــدرك أن األمـــــم املتحـــــدة حباجـــــة إىل حتســـــني إمكاناتـــــا وقـــــدراتا علـــــى تنفيـــــذ والياتـــــا 
بالكامــل وعلــى ضــمان تنفيــذ براجمهــا يف جمــال التنميــة االجتماعيــة واالقتـــادية بفعاليــة. ويف هــذا 

كيــــزة التنميــــة للمنظمــــة بيســــرها، مبــــا يف ذلــــك الـــــدد، حنــــث األمــــني العــــام علــــى موافــــلة تعزيــــز ر 
 حساب التنمية اخلاص با.

وحنـث البلــدان املتقدمـة النمــو علـى إبــداء إرادة سياسـية حقيقيــة كـي يتســىن ــا يف عمليــة  - 148
إفالب األمم املتحدة، مبـا يف ذلـك تعزيـز اجلمعيـة العامـة وتنشـيط أعماــا بوفـفها شـعارا للسـيادة 

مكاناتـا وقــدراتا علـى تنفيــذ والياتــا بالكامـل وضــمان إجنـاز برناجمهــا يف جمــاالت العامليـة، حتســني إ
 التنمية االجتماعية والبيئية واالقتـادية بفعالية.

ونشــــدد علــــى أن تعزيــــز األمــــم املتحــــدة ودورهــــا يف التعــــاون الــــدويل مــــن أجــــل التنميــــة  - 149
ة مـن الفــرص الـيت تتيحهــا عمليـة العوملــة. أساسـي ملواجهـة التحــديات احلاليـة واملســتقبلية ولالسـتفاد

ويف هــذا الســياق، نعــرب عــن قلقنــا إزاء اخــتالل التــوازن املتزايــد بــني األنـــبة املقــررة والتربعــات يف 
امليزانيـــات الربناجميـــة املقرتحـــة للمنظمـــة. ونشـــدد أيضـــا علـــى أن مســـتوى املـــوارد الـــذي توافـــق عليـــه 

ناسـب مـع مجيـع الـربامَ واألنشـطة املقـررة بـدف ضــمان اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة اـب أن يت
 تنفيذها بشكل كامل وبفعالية.

يف  ونؤكــد مــن جديــد أن أي جهــود إلفــالب األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة وإدارتــا، مبــا - 150
ذلـــك يف مـــا يتعلـــق بعمليـــة امليزانيـــة، اـــب أال تســـعى إىل تغيـــري الطـــابع احلكـــومي الـــدويل واملتعـــدد 

والــدويل للمنظمــة، بــل اــب أن تعــزز قــدرة الــدول األعضــاء علــى أداء دورهــا يف الرقابــة األطــراف 
والرفـــد، وأن نظـــر الـــدول األعضـــاء وموافقتهـــا املســـبقني أساســـيان يف مجيـــع احلـــاالت الـــيت تكـــون 
فيهـا التـدابري الــيت يتعـني تنفيـذها ضــمن اختـافـات اجلمعيـة العامــة، ونشـري، يف هـذا الـــدد، إىل 

. ونؤكــد مــن جديــد أيضــا ضــرورة زيــادة متثيــل البلــدان الناميــة ومتثيــل النســاء مــن 66/257القــرار 

http://undocs.org/ar/A/RES/66/257
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البلدان النامية، وال سيما يف الرتـب العليـا، وحتسـني التوزيـع اجلغـرايف يف األمانـة العامـة والشـفافية يف 
 عملية التوظيف.

ــــة إىل إفــــالب األمــــم املتحــــدة، مبــــا يف ذلــــك تنشــــيط ونــــدعو إىل  - 151 موافــــلة اجلهــــود الرامي
أعمـــال اجلمعيـــة العامـــة وإجـــراء إفـــالب شـــامل للــــا األمـــن، مبـــا يتوافـــق مـــع املــــاحل اجلماعيــــة 

 للبلدان النامية.

ونعــرب عــن قلقنــا إزاء التخفيضــات يف امليزانيــة الــيت تــؤثر ســلبا علــى تنفيــذ الواليــات الــيت  - 152
ســيما يف ركيــزة التنميــة، وإزاء اخــتالل  ق عليهــا اـيئــات احلكوميــة الدوليــة لألمــم املتحــدة، والتوافــ

 التوازن بني األنـبة املقررة والتربعات.

يتعلـــق  ونـــدعو إىل زيـــادة الشـــفافية واملســـاءلة والرقابـــة مـــن جانـــب الـــدول األعضـــاء يف مـــا - 153
ة عــن امليزانيــة. فمــن املهــم أن تســتخدم املــوارد املتيتيــة بــاملوارد املتيتيــة مــن التربعــات واملــوارد اخلارجــ

مـــن التربعـــات ومـــن املســـامهات اخلارجـــة عـــن امليزانيـــة يف دعـــم مجيـــع األولويـــات الـــيت توافـــق عليهـــا 
الــدول األعضــاء، وأن تســتخدم يف ظــل تقيــد فــارم بالنظــام املــايل والقواعــد املاليــة للمنظمــة املتفــق 

 دويل.عليهما على الـعيد احلكومي ال

ونؤكــــد علــــى الــــدور احملــــوري الــــذي تضــــطلع بــــه األمــــم املتحــــدة يف احلوكمــــة االقتـــــادية  - 154
مشــكوك  العامليـة، بوفــفها منتـدى متعــدد األطــراف يتسـم بالعامليــة والشـمول حبــق، ولــه شـرعية غــري

فيهـــا، وســـلطة عقـــد االجتماعـــات، وأطـــر معياريـــة. ونشـــدد علـــى الـــدور احلاســـم الـــذي ينبغـــي أن 
بـــه اجلمعيـــة العامـــة يف عمليـــة اختيـــار وتعيـــني األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة. ونشـــدد علـــى تضـــطلع 

املتحــدة بنــاء  الــدور املهــم الــذي ينبغــي أن تضــطلع بــه اجلمعيــة العامــة يف تعيــني األمــني العــام لألمــم
مـن ميثـاق األمـم املتحـدة. ويف هـذا الــدد، نؤكـد  97على توفية مـن جملـا األمـن وفقـا للمـادة 

عمليـــة اختيـــار األمـــني العـــام ينبغـــي أن تكـــون شـــاملة جلميـــع الـــدول األعضـــاء وأن تتســـم بقـــدر أن 
أكرب من الشفافية. وعالوة علـى ذلـك، نعتقـد أنـه ينبغـي مراعـاة التنـاوب اإلقليمـي واحـرتام التمثيـل 

 اجلغرايف العادل أثناء عملييت االختيار والتعيني. 

ــــة زيــــادة عــــدد مــــوا - 155 ــــا يف األمانــــة ونقــــر أيضــــاً بيمهي طين البلــــدان الناميــــة ذوي الرتــــب العلي
 العامة، ال سيما يف فريق اإلدارة العليا. 

 
 نقل التكنولوجيا، والعلوم واالبتكار ألغراض التنمية   

نعتقــد أن التكامــل واالبتكــار يف جمــاالت العلــوم واملعــارف والتكنولوجيــا ينبغــي أن يكونــا  - 156
ز التنميــــة املســــتدامة والرفــــاه والســــعادة للشــــعوب وأنــــه ينبغــــي بالتــــايل أداتــــني لتوطيــــد الســــالم وتعزيــــ
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توجيههمــا لتعزيــز متكــني الفقــراء والقضــاء علــى الفقــر واجلــوا وتعزيــز التضــامن والتكامــل فيمــا بــني 
 الشعوب وداخلها حىت يتسىن ـا العيش الكرمي يف وئام مع أمنا األرض. 

ــــه ميكــــن إســــاءة اســــ - 157 ــــا ألن تخدام العلــــوم واملعــــارف واالبتكــــار كــــيدوات ونعــــرب عــــن قلقن
 النتقاص وتقويض سيادة البلدان والتنمية املستدامة والقضاء على الفقر. 

ونـــــدعو إىل إ�ـــــاء اســـــتخدام تكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالتــــــاالت، مبـــــا فيهـــــا شـــــبكات  - 158
 ســــيما التوافــــل االجتمــــاعي، علــــى حنــــو ينتهــــك أحكــــام القــــانون الــــدويل، ويضــــر بــــيي دولــــة، وال

 أو مواطنيها.  77الدول األعضاء يف جمموعة الـ 

ونؤكــد مــن جديــد أن التكنولوجيــا تضــطلع بــدور رئيســي يف التـــدي للتحــديات اإلمنائيــة  - 159
عــــرب طائفــــة واســــعة مــــن القضــــايا، مبــــا يف ذلــــك يف جمــــاالت األغذيــــة والزراعــــة، وامليــــاه والـــــرف 

إدارة املـــواد الكيميائيــــة والنفايــــات. ويكتســــي نقــــل الــــحي، وتغــــري املنــــاخ، والطاقــــة، والـــــناعة، و 
التكنولوجيــا، وتكامــل التكنولوجيــا، وتطــوير وتعزيــز التكنولوجيــا احملليــة أمهيــة بالنســبة للبلــدان الناميــة 
لتحقيــــق النمـــــو االقتـــــادي بطريقـــــة مســــتدامة بيئيـــــا. ونــــدعو البلـــــدان املتقدمــــة النمـــــو إىل الوفـــــاء 

ذلــــك بشــــروط  يف إىل البلــــدان الناميــــة وإتاحتهــــا بشــــروط مواتيــــة، مبــــا بالتزاماتــــا بنقــــل التكنولوجيــــا
 استدامة.  ميسرة وتفضيلية، لتمكني البلدان النامية من التحول إىل مسار تنمية أكثر

ومـــــن الضـــــروري أن جتـــــدد البلـــــدان املتقدمـــــة النمـــــو التزامهـــــا بـــــدف نقـــــل التكنولوجيـــــا  - 160
رات والتجــارة، أحــد العنافــر الرئيســية لتــوفري وســيلة تنفيــذ باعتبــاره، إىل جانــب التمويــل وبنــاء القــد

مـن أجـل حتقيــق التنميـة املســتدامة للبلـدان الناميـة، وأن تتخــذ إجـراءات لســد الفجـوة التكنولوجيــة. 
ونــدعو منظومـــة األمـــم املتحــدة إىل التعجيـــل بشنشـــاء آليــة لتيســـري التكنولوجيـــا تشــجع علـــى تطـــوير 

ة بيئيـــا ونقلهـــا ونشـــرها، مبـــا يف ذلـــك تكنولوجيـــات أنظـــف للوقـــود التكنولوجيـــات النظيفـــة والســـليم
 األحفوري. 

ونـــدعو إىل وضـــع األنظمـــة والسياســـات املتعلقـــة بامللكيـــة الفكريـــة ضـــمن إطـــار للتنميـــة  - 161
توجــه فيــه حقــوق امللكيــة الفكريــة حنــو تعزيــز حتقيــق تنميــة اجتماعيــة واقتـــادية وبيئيــة متوازنــة. ويف 

التـــدابري الـــيت اختـــذتا البلـــدان الناميـــة لتعزيـــز تنفيـــذ التوفـــيات الــــادرة يف عـــام هـــذا الــــدد، نؤيـــد 
عــن برنــامَ التنميــة للمنظمـــة العامليــة للملكيــة الفكريــة. ونكـــرر الــدعوة الــيت وجهناهـــا يف  2007
ــــ 2005(ب) مـــن خطـــة عمـــل الدوحـــة لعـــام ‘ 7’ 8الفقـــرة  لتوافـــل  77  ملـــؤمتر قمـــة جمموعـــة ال

للملكيـــــة الفكريـــــة تضـــــمني خططهـــــا وأنشـــــطتها املســـــتقبلية، إضـــــافة إىل املشـــــورة املنظمـــــة العامليـــــة 
ـــداً إمنائيـــاً يشـــمل النهـــوض بالتنميـــة وإتاحـــة املعرفـــة للجميـــع، ووضـــع قواعـــد مشـــجعة  القانونيـــة، بُع
للتنميــة، وحتقيــق التــواؤم مــع قواعــد اتفاقيــة التنــوا البيولــوجي، ووضــع مبــادئ مواتيــة للتنميــة، ونقــل 

 ا ونشرها. التكنولوجي
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ونكـــرر تيكيـــدنا أيضـــاً أن اتفـــاق اجلوانـــب املتــــلة بالتجـــارة مـــن حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة  - 162
ملنظمة التجـارة العامليـة يتضـمن أوجـه مرونـة حيـق للـدول الناميـة األعضـاء يف منظمـة التجـارة العامليـة 

ب املتــلة بالتجـارة املتعلـق باتفـاق اجلوانـ 2001االستفادة منها، علـى حنـو مـا أكـده إعـالن عـام 
مــن حقــوق امللكيــة الفكريــة والـــحة العامــة الـــادر عــن منظمــة التجــارة العامليــة، ونؤيــد اســتخدام 
أوجـــه املرونـــة هـــذه يف بلـــداننا مـــن أجـــل تعزيـــز الــــحة والتعلـــيم والتنميـــة االجتماعيـــة واالقتــــادية. 

ســتفادة مــن بعــض أوجــه ونالحــظ باهتمــام وتقــدير كبــريين أن بعــض البلــدان الناميــة جنحــت يف اال
املرونـة الــيت يتيحهــا االتفــاق لتعزيــز اســتخدام األدويـة اجلنيســة، األقــل تكلفــة، والــيت تزيــد بالتــايل إىل 
حــد كبــري مــن إمكانيــة احلـــول علــى الــدواء بيســعار ميســورة. ونــرفض احملــاوالت الــيت يقــوم بــا أي 

ميــة إلثنائهــا عــن إعمــال حقهــا يف بلــد متقــدم أو مؤسســة جتاريــة ملمارســة ضــغوط علــى البلــدان النا
اســتخدام أوجــه املرونـــة الــيت يتيحهـــا اتفــاق اجلوانـــب املتـــلة بالتجـــارة مــن حقـــوق امللكيــة الفكريـــة 
لألغــراض االجتماعيــة واإلمنائيــة ونعــرب عــن تضــامننا مــع البلــدان الناميــة الــيت مورســت عليهــا تلــك 

 الضغوط. 

لـــدان الناميـــة والشـــعوب األفـــلية والتمعـــات ونشـــدد علـــى احلاجـــة إىل محايـــة معـــارف الب - 163
احملليــة يف مــا يتعلــق بــاملوارد اجلينيــة والتنــوا البيولــوجي واملعــارف التقليديــة، ال ســيما مــن احملــاوالت 
املســتمرة الــيت يقــوم بــا أشــخاص أو شــركات لتســجيل بــراءة اخــرتاا هــذه املــوارد واملعــارف بيمســائهم 

 املعنية.  الشعوب األفلية أو التمعات احمللية دون احلـول على موافقة البلدان أو

ونــدعو إىل تكثيــف اجلهــود الــيت يقــوم بــا املفاوضــون ومقــررو السياســات يف بلــداننا مــن  - 164
أجــــل إنشــــاء آليــــات قانونيــــة علــــى الـــــعيد الــــدويل أو الــــوطين ملنــــع قرفــــنة املــــوارد احليويــــة بوضــــع 

ءات باإلفــــاب عـــن بلـــد املنشـــي وتقـــدمي أدلـــة اشـــرتاطات تلـــزم مقـــدمي طلبـــات احلــــول علـــى الـــربا
علـــى وجـــود ترتيبـــات لتقاســـم املنـــافع. ونـــدعو أيضـــا إىل وضـــع أحكـــام قويـــة وآليـــات فعالـــة لنقـــل 
التكنولوجيــا، مبــا يف ذلــك املعاجلــة املناســبة ملســيلة امللكيــة الفكريــة يف النظــام الــدويل لتغــري املنــاخ يف 

 ري املناخ. اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشين تغ
 

 التجارة   

نعتقـــد أن التجـــارة يف ســـياق السياســـات والقواعـــد املناســـبة ميكـــن أن تكـــون أداة مهمـــة  - 165
للتنميــة االقتــــادية. ونظــرا الســـتمرار األزمــة املاليـــة واالقتـــادية العامليـــة، اخنفــض النمـــو التجـــاري، 

ة اخنفـــاض إيـــرادات التــــدير، ممـــا أحـــدث تـــيثريا شـــديدا علـــى عـــدد كبـــري مـــن البلـــدان الناميـــة نتيجـــ
واحلـــواجز التجاريـــة، واإلعانـــات الـــيت تشـــوه التجـــارة يف البلـــدان املتقدمـــة النمـــو، والقيـــود املفروضـــة 
علـــى متويـــل التجـــارة واخنفـــاض االســــتثمار يف تنويـــع اإلنتـــاج ويف تعزيـــز الــــادرات، وال زال ذلــــك 

جتـــاري متعـــدد األطـــراف يكـــون مســـيلة تبعـــث علـــى القلـــق. ومـــن األساســـي إنشـــاء واســـتبقاء نظـــام 
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شــــامال، وقائمــــا علــــى قواعــــد عادلــــة، ومفتوحــــا، ومشــــجعا للتنميــــة، وخاليــــا مــــن التمييــــز، وشــــامال 
للجميـــع، ومنــــفا، يســـهم يف حتقيـــق النمـــو والتنميــــة املســـتدامة وتـــوفري فـــرص العمـــل، وخـوفــــا 

 للبلدان النامية.

ـــــ - 166 ـــــام جولـــــة الدوحـــــة للمفاوضـــــات التجاري ة املتعـــــددة األطـــــراف بنجـــــاب ونـــــدعو إىل اختت
الوقـــــت املناســـــب، وهـــــي جولـــــة اـــــب أن حتـــــرتم واليتهـــــا اإلمنائيـــــة احرتامـــــاً كـــــامًال، وأن تضـــــع  ويف

احتياجــات وأولويــات البلــدان الناميــة يف حمــور اهتمامهــا. ويف أعقــاب املــؤمتر الــوزاري ملنظمــة التجــارة 
مليــة تفــاوض شــاملة وشــفافة وإعطــاء ، نــدعو إىل إجــراء ع2013العامليــة املنعقــد يف بــايل يف عــام 

األولويــة ملـــاحل وقضــايا البلــدان الناميــة يف برنــامَ مــا بعــد بــايل. ونالحــظ بقلــق أن بعــض البلــدان 
العامليـة تبـدي اهتمامـا أكـرب بالوفـول إىل أسـواق البلـدان  املتقدمة النمو األعضاء يف منظمة التجارة

ختـاذ تـدابري مناسـبة للقضـاء علـى احلمائيـة أو احلـد النامية، يف حني أ�ـا هـي نفسـها غـري مسـتعدة ال
 منها يف قطاعها الزراعي أو إتاحة الفرفة للبلدان النامية للوفول إىل أسواقها. 

ونؤكــــد مــــن جديــــد أن البلــــدان املتقدمــــة النمــــو ينبغــــي أن تقــــدم مســــاعدة تقنيــــة فعالــــة  - 167
ياجـــات احملـــددة والقيـــود الـــيت تعـــرتض ومســـتدامة ماليـــا متــــلة بالتجـــارة وبنـــاء القـــدرات وفقـــا لالحت

سبيل البلدان النامية، بوسائل منهـا اإلطـار املتكامـل املعـزز ملنظمـة التجـارة العامليـة للتــدي للقيـود 
املتعلقــة جبانــب العــرض واـياكــل األساســية املتـــلة بالتجــارة والقــدرة اإلنتاجيــة الــيت تواجههــا أقــل 

ان أن تتــاب للبلــدان الناميــة إمكانيــة احلـــول علــى مســاعدة البلــدان منــوا. وباملثــل، مــن األمهيــة مبكــ
ماليـــة وتقنيـــة مـــن أجـــل بنـــاء القـــدرات بغيـــة التنفيـــذ الفعـــال التفـــاق تيســـري التجـــارة اجلديـــد ملنظمـــة 
التجـــارة العامليـــة. ويف هـــذا الســـياق، اـــب الرتكيـــز بشـــكل خـــاص علـــى عنافـــر أخـــرى مـــن بينهـــا 

ر وتعزيـــز املمـــرات مـــن أجـــل ختفـــيض تكـــاليف املـــرور العـــابر املشـــاريع والـــربامَ الـــيت ترمـــي إىل تطـــوي
 الدويل. 

ونشـدد علـى أمهيــة تيسـري االنضــمام إىل منظمـة التجــارة العامليـة. وينبغــي التعجيـل بعمليــة  - 168
االنضـمام مــن دون معوقــات سياســية وبطريقــة تتســم بالســرعة والشــفافية لـــاحل البلــدان الناميــة، يف 

انــدماج البلــدان  عــد منظمــة التجــارة العامليــة. ومــن شــين ذلــك أن يســهم يفظــل االمتثــال التــام لقوا
 النامية يف النظام التجاري املتعدد األطراف بسرعة وبشكل كامل. 

ونعتقــد أن القواعــد التجاريــة يف منظمــة التجــارة العامليــة أو يف االتفاقــات التجاريــة الثنائيــة  - 169
تـتمكن مـن  مية من احلــول علـى حيـز سياسـايت كـاف لكـيواإلقليمية ينبغي أن متكن البلدان النا

االســتفادة مــن أدوات وتــدابري السياســة العامــة الالزمــة مــن أجــل تنميتهــا االقتـــادية واالجتماعيــة. 
ونكــــرر دعوتنــــا إىل التعزيــــز الفعلــــي للمعاملــــة اخلافــــة والتفضــــيلية وســــد الــــنقص يف التقيــــد مببــــادئ 

ليهــا يف منظمــة التجــارة العامليــة بغيــة توســيع حيــز السياســات املعاملــة باملثــل واألحكــام املنـــوص ع



 35/51 14-55206 
 
 

التجــاري املتعــدد األطــراف. ونــدعو العامـة للبلــدان الناميــة ومتكينهــا مــن االســتفادة أكثــر مــن النظــام 
أيضا إىل أن حتظى اتفاقات التجـارة واالسـتثمار الثنائيـة الـيت تشـمل البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان 

ف مـــن املعاملـــة اخلافـــة والتفضــيلية للبلـــدان الناميـــة لتمكينهـــا مـــن االحتفـــاظ حبيـــز الناميــة بقـــدر كـــا
  سياسايت كاف يف ما يتعلق بالتنمية االجتماعية واالقتـادية.

 
 الهجرة  

د امـــع مراعـــاة األبعـــ ،نـــرى أن الــــلة بـــني اـجـــرة والتنميـــة اـــب أن تعـــاجل بــــورة شـــاملة - 170
، وأن تشــمل منظــورا ثقافيــا وإنســانيا. ونســلم بضــرورة معاجلــة هــذه االقتـــادية واالجتماعيــة والبيئيــة

املســيلة مــن خــالل التعــاون الــدويل أو اإلقليمــي أو الثنــائي وبــاحلوار ومــن خــالل اتبــاا �ــَ شــامل 
ومتـــوازن ومنســـق ومتماســـك، مـــع التســـليم بـــدور ومســـؤوليات بلـــدان املنشـــي وبلـــدان املـــرور العـــابر 

ـــــز ـــــدان املقــــــد يف جمـــــال تعزي ـــــة جلميـــــع  وبل ـــــات األساســـــية بفعالي ـــــة حقـــــوق اإلنســـــان واحلري ومحاي
 .  بـرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، واألطفال وال سيما حقوق النساءوأسرهم  املهاجرين

ونالحــظ أنــه علــى الــرغم مــن التقــدم احملــرز يف املناقشــات واحلــوار والتعــاون علــى الـــعيد  - 171
و كــــــاف يف أطــــــر التنميــــــة، واخلطــــــط اإلمنائيــــــة الــــــدويل، ال تــــــزال اـجــــــرة غــــــري مشــــــمولة علــــــى حنــــــ

والسياســات القطاعيــة علــى الـــعيدين الــوطين والعــاملي. ولــذلك، فشننــا نستكشــف إمكانيــة وضــع 
حتســـني إدارة اـجــرة الدوليـــة، ومحايــة وتعزيـــز  أجــلاتفاقيــة ملزمــة قانونـــا بشــين اـجـــرة والتنميــة مـــن 

 بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.  حقوق اإلنسان للمهاجرين ومسامهتهم يف التنمية،
ونقـــر بيمهيـــة الـــدور الـــذي يؤديـــه املهـــاجرون بوفـــفهم شـــركاء يف التنميـــة يف بلـــدان املنشـــي  - 172

وبلــدان العبــور وبلـــدان املقـــد، وبضـــرورة تعزيــز محايــة مجيـــع حقــوق اإلنســـان واحلريــات األساســـية 
االعــرتاف مبــؤهالت  لة النظــر يفللعمــال املهــاجرين وأســرهم. ونشــدد أيضــا علــى احلاجــة إىل موافــ

وكفـــــاءات املهـــــاجرين وســـــبل احلــــــول علـــــى خـــــدمات ماليـــــة منخفضـــــة التكـــــاليف يف مـــــا يتعلـــــق 
 بالتحويالت املالية. 

 
 تغير المناخ  

نؤكــــد أن اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة اإلطاريــــة بشــــين تغــــري املنــــاخ تشــــكل املنتــــدى الــــدويل  - 173
ن االســـتجابة العامليــــة لتغـــري املنــــاخ. ويف هـــذا الـــــدد، واحلكـــومي الـــدويل الرئيســــي للتفـــاوض بشــــي

نشـدد علــى أن االسـتجابة الدوليــة لتغــري املنـاخ اــب أن حتـرتم احرتامــا كــامال مبـادئ هــذه االتفاقيــة 
وأحكامهـــــا وهـــــدفها النهـــــائي، وال ســـــيما مبـــــادئ املســـــاواة واملســـــؤوليات املشـــــرتكة ولكـــــن املتباينـــــة 

 وقدرات كل جهة على حدة. 
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نؤكـــد جمــــددا أن حتقيـــق اـــــدف النهــــائي التفاقيـــة األمــــم املتحــــدة اإلطاريـــة بشــــين تغــــري و  - 174
املنـــاخ ســـيتطلب تعزيـــز النظـــام املتعـــدد األطـــراف واملســـتند إىل قواعـــد املنــــوص عليـــه يف االتفاقيـــة، 
ولـــذلك نؤكـــد كـــذلك علـــى أمهيـــة موافـــلة املفاوضـــات بشـــين تغـــري املنـــاخ يف إطـــار االتفاقيـــة وفقـــا 

عــام  وأحكامهــا، واعتمــاد بروتوكــول أو فــك قــانوين آخــر أو وثيقــة ختاميــة متفــق عليهــا يف ملبادئهــا
 ـا قيمة قانونية يف إطار االتفاقية وتسري على مجيع األطراف.  2015
ونشــري إىل أن تغــري املنــاخ هــو أحــد أكثــر التحــديات العامليــة خطــورة يف عـــرنا. ونؤكــد  - 175

اين أكثــر مــن غريهــا مــن اآلثــار الســلبية لتغــري املنــاخ، ومــن زيــادة تــواتر أن البلــدان الناميــة ال تــزال تعــ
وشــدة الظــواهر اجلويــة القـــوى وأثــر تــدابري االســتجابة، علــى الــرغم مــن أ�ــا األقــل مســؤولية عــن 
تغـــري املنـــاخ. وبنـــاء علـــى ذلـــك، نـــدعو البلـــدان املتقدمـــة النمـــو إىل أخـــذ زمـــام املبـــادرة يف التــــدي 

ري املنــــاخ ال يهــــدد آفــــاق التنميــــة يف البلــــدان الناميــــة وحتقيــــق تنميتهــــا املســــتدامة لتغــــري املنــــاخ. فتغــــ
 فحسب، بل يهدد أيضا وجود البلدان والتمعات وبقاءها يف الـميم. 

وســـــلم بـــــين البلـــــدان الواطئـــــة وغريهـــــا مـــــن البلـــــدان اجلزريـــــة الــــــغرية والبلـــــدان الناميـــــة  - 176
طق اجلافـــة وشـــبه اجلافـــة أو املنـــاطق املعرضـــة للفيضـــانات املنـــاطق الســـاحلية املنخفضـــة واملنـــا ذات

واجلفــاف والتـــحر، والبلــدان الناميــة ذات الــنظم اإليكولوجيــة اجلبليــة اـشــة معرضــة بـــفة خافــة 
 لآلثار الضارة لتغري املناخ. 

ونؤكــد مـــن جديـــد أمهيـــة تنفيــذ آليـــة وارســـو الدوليـــة لتخفيــف اخلســـائر واألضـــرار املرتبطـــة  - 177
تغــري املنــاخ الــيت اعتمــدت يف الــدورة التاســعة عشــرة ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة بآثــار 

تشـرين الثــاين/نوفمرب  23إىل  11اإلطاريـة بشـين تغــري املنـاخ، الـذي عقــد يف وارسـو يف الفـرتة مــن 
). ونســـلم أيضـــا باحلاجـــة امللحـــة إىل اختـــاذ خطـــوات ملموســـة خـــالل 19-/م أ2(املقـــرر  2013

الســـنة، قبـــل انعقـــاد الـــدورة العشـــرين ملـــؤمتر األطـــراف، املقـــرر عقـــده يف ليمـــا، مـــن أجـــل بـــدء  هـــذه
 تنفيذ اآللية على الفور.

ونشـــــــدد علـــــــى أن البلـــــــدان املتقدمـــــــة النمـــــــو، بـــــــالنظر إىل مســـــــؤوليتها التارخييـــــــة، اـــــــب  - ١٧٨
مـــم املتحـــدة تضـــطلع بـــدور ريـــادي يف التــــدي ــــذا التحـــدي وفقـــا ملبـــادئ وأحكـــام اتفاقيـــة األ أن

اإلطاريـة بشـين تغـري املنـاخ، وال سـيما مبـدأ حتمـل البلـدان ملسـؤوليات مشـرتكة، وإن كانـت متباينــة، 
وفقـــاً لقـــدرات كـــل منهـــا، ومبـــدأ اإلنــــاف، وأن تـــوفر الـــدعم املـــايل والتكنولـــوجي للبلـــدان الناميـــة 

 إلبالغ والتحقق. على حنو كاف ويتسم بالشفافية وميكن التنبؤ به، يف إطار طرائق الرفد وا

ونؤكــد جمــددا أن مــدى فعاليــة تنفيــذ البلــدان الناميــة اللتزاماتــا مبوجــب االتفاقيــة اإلطاريــة  - ١٧٩
يتعلــق بـــاملوارد  ســيتوقف علــى فعاليـــة تنفيــذ البلــدان املتقدمـــة النمــو لاللتزامـــات الواقعــة عليهــا فيمـــا

طاريــة بشــين تغــري املنــاخ، وســـرياعى يف املاليــة ونقــل التكنولوجيــا مبوجــب اتفاقيــة األمـــم املتحــدة اإل
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هذا بشكل كامل أن التنميـة االقتــادية واالجتماعيـة والقضـاء علـى الفقـر مهـا أول وأهـم أولويـات 
 البلدان النامية.

ونؤكـــد علـــى احلاجـــة امللحـــة إىل ســـد فجـــوة الطمـــوب، ونعـــرب عـــن قلقنـــا إزاء عـــدم وفـــاء  - ١٨٠
دى العمــل علــى ســد هــذه الفجــوة، اــب أال يقتـــر الرتكيــز البلــدان املتقدمــة النمــو بالتزاماتــا. ولــ

علــــى التخفيــــف مــــن آثــــار تغــــّري املنــــاخ، بــــل اــــب أن يشــــمل أيضــــا الفجــــوات املتعلقــــة بالتمويــــل 
والتكنولوجيا ودعـم بنـاء القـدرات، مـع موازنـة ذلـك بـالرتكيز علـى التكيـف مـع تغـري املنـاخ. ونشـّدد 

مــو علــى نفســها التزامــات قويــة وطموحــة للتخفيــف مــن علــى وجــوب أن تقطــع البلــدان املتقدمــة الن
آثار تغـري املنـاخ، مقرونـة بيهـداف كميـة طموحـة علـى فـعيد احلـد مـن االنبعاثـات وخفضـها، وفقـا 

 يستوجبه الِعْلم وما هو مقرر مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشين تغري املناخ. ملا

جيــل بعمليــة تفعيــل فــندوق املنــاخ األخضــر ورمسلتــه ونؤكــد جمــددا احلاجــة امللحــة إىل التع - ١٨١
بليــون دوالر ســنويا  100يف وقــت مبكــر، ونــدعو البلــدان املتقدمــة النمــو إىل الوفــاء بــدف تعبئــة 

 لتلبية احتياجات البلدان النامية. 2020حبلول عام 

شـــرين ونؤكـــد دعمنـــا إلجنـــاب االجتمـــاا الـــذي ســـيعقد يف فنـــزويال قبـــل انعقـــاد الـــدورة الع - ١٨٢
ملــؤمتر األطــراف املقــرر عقــدها يف ليمــا، ونؤكــد جمــددا ضــرورة إحــراز تقــدم يف املفاوضــات الراميــة إىل 
إبـــرام اتفـــاق طمـــوب ومتـــوازن وعـــادل وفعـــال مبوجـــب اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اإلطاريـــة بشـــين تغـــري 

خل حيــز ، علــى أن يــد2015 املنــاخ، ووفقــا ملبادئهــا وأحكامهــا، لكــي يــتم االتفــاق عليــه يف عــام
 ، ويسهم فعليا يف حتقيق استقرار النظام املناخي. 2020النفاذ يف عام 

 
 التنوع البيولوجي  

نؤكـــد جمـــددا االعـــرتاف الـــوارد يف الوثيقـــة اخلتاميـــة ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتنميـــة املســـتدامة  - ١٨٣
ى الــــعيد يتــــل مبـــدى جســـامة فقـــدان التنـــوا البيولـــوجي وتـــدهور الـــنظم اإليكولوجيـــة علـــ فيمـــا

العـاملي، ونؤكــد أن هــذه العوامــل تقــوض مــن التنميـة العامليــة، وتــؤثر علــى األمــن الغــذائي، والتغذيــة، 
وتــوافر ميــاه الشــرب وإمكانيــة احلـــول عليهــا، وعلــى فــحة الفقــراء يف الريــف والســكان يف مجيــع 

وا البيولــوجي وتعزيــز أحنــاء العــامل، مبــن فــيهم األجيــال احلاليــة واملقبلــة. وهــذا يؤكــد أمهيــة حفــظ التنــ
 الربط بني املوائل وبناء قدرة النظم اإليكولوجية على الـمود.

وحنــــن نــــدرك أمهيــــة الــــدور الــــذي تقــــوم بــــه اإلجــــراءات اجلماعيــــة الــــيت يتخــــذها الســــكان  - ١٨٤
األفــليون والتمعــات احملليــة مــن أجــل محايــة التنــوا البيولــوجي واســتخدامه وحفظــه. وكــذلك نؤكــد 

املعـــــارف التقليديـــــة لتمعـــــات الشـــــعوب األفـــــلية والتمعـــــات احملليـــــة وابتكاراتـــــا  جمـــــددا علـــــى أن
وممارســـــاتا تســـــهم بقـــــدر كبـــــري يف حفـــــظ التنـــــوا البيولـــــوجي واســـــتخدامه بــــــورة مســـــتدامة، وأن 
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تطبيقهــا علــى نطــاق أوســع ميكــن أن يــدعم الرفــاه االجتمــاعي والســبل املســتدامة لكســب الــرزق. 
ألفــلية والتمعــات احملليــة هــي يف كثــري مــن األحيــان األشــد اعتمــادا ونقــر كــذلك بــين الشــعوب ا

تكــون األكثــر  بـــورة مباشــرة علــى التنــوا البيولــوجي والــنظم اإليكولوجيــة، ومــن مث فش�ــا غالبــا مــا
 تضررا بـورة مباشرة من فقدان وتدهور ذلك التنوا وتلك النظم. 

تمـــاا احلـــادي عشـــر ملـــؤمتر األطـــراف يف ونرحـــب بالنتـــائَ اـامـــة الـــيت متخـــض عنهـــا االج - ١٨٥
، 2012 اتفاقيـــة التنـــوا البيولـــوجي، الـــذي عقـــد يف حيـــدر أبـــاد، اـنـــد، يف تشـــرين األول/أكتـــوبر

ســـيما االلتـــزام مبضـــاعفة التـــدفقات املاليـــة الدوليـــة ذات الــــلة بـــالتنوا البيولـــوجي إىل البلـــدان  وال
 2020 علـــى أقـــل تقـــدير حـــىت عـــام ، واحلفـــاظ علـــى هـــذا املســـتوى2015الناميـــة حبلـــول عـــام 

لإلســهام يف حتقيــق أهــداف االتفاقيــة الثالثــة. وكــذلك نــدعو األطــراف يف االتفاقيــة إىل اســتعراض 
التقــدم احملـــرز يف هـــذا الــــدد يف االجتمـــاا الثـــاين عشــر ملـــؤمتر األطـــراف مـــن أجـــل اعتمـــاد هـــدف 

 �ائي لتعبئة املوارد. 

ــــــيت عقــــــدت يف  ونرحــــــب بتنظــــــيم اإلحاطــــــة اإلعالميــــــة - ١٨٦  األول/ تشــــــرين 30املشــــــرتكة ال
وقــدمها برنــامَ األمــم املتحــدة للبيئــة، واملنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة، ومنظمــة  2013 أكتــوبر

األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، وبرنـامَ األمـم املتحـدة اإلمنـائي، واألونكتـاد، وأمانـة املعاهـدة 
ة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة، وأمانــة اتفاقيــة التنــوا البيولــوجي، وتناولــت الدوليــة بشــين املــوارد الوراثيــ

تنفيــــذ أهــــداف االتفاقيــــة، مبــــا يف ذلــــك اإلجــــراءات املتخــــذة لتعزيــــز احلـــــول علــــى املــــوارد اجلينيــــة 
بـذلك مـن معـارف تقليديـة. يتــل  والتقاسم العادل واملنـف للمنافع الناشئة عن استخدامها ومـا

ي تشـــجيع التفــــاعالت املماثلـــة، مـــع اإلقـــرار بواليــــة كـــل منظمـــة مـــن املنظمــــات ونالحـــظ أنـــه ينبغـــ
املشــــاركة، ونــــدعو مجيــــع الــــدول األعضــــاء، وخبافــــة البلــــدان املتقدمــــة النمــــو، إىل التعجيــــل بعمليــــة 
التــــديق علـــى بروتوكـــول ناغويـــا امللحـــق باتفاقيـــة التنـــوا البيولـــوجي واملتعلـــق باحلــــول علـــى املـــوارد 

 .اسم العادل واملنـف للمنافع الناشئة عن استخدامهااجلينية والتق

املشــروا  ونالحــظ ببــالغ القلــق الزيــادة غــري املســبوقة يف الـــيد غــري املشــروا واالجتــار غــري - ١٨٧
باألحيــاء الربيــة ومنتجاتــا يف مجيــع املنــاطق، وال ســيما االجتــار بينيــاب الفيــل وقــرون وحيــد القــرن. 

بــالتوازن اإليكولــوجي، ويشــجع اجلرميــة داخــل احلــدود وعربهــا،  ونشــدد علــى أن هــذا االجتــاه يضــر
واــب وقفــه بشــكل عاجــل مــن أجــل جتنـــب خســارة مكاســب عقــود طويلــة مــن أنشــطة احلفـــظ. 

املشـــــروا  ولــــذلك، فشننـــــا نـــــدين بشـــــدة الـــــيد غـــــري املشـــــروا واجلـــــرائم ذات الـــــلة باالجتـــــار غـــــري
وفقــا التفاقيــة االجتــار الــدويل بــينواا احليوانــات باألحيــاء الربيــة، ونتفــق علــى تعزيــز التعــاون الــدويل 

والنباتــات الربيــة املعرضــة لالنقــراض، واالتفاقــات األخــرى ذات الـــلة للحــد مــن هــذه املمارســات 
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والتــدي حلركــة العــرض والطلــب علــى األحيــاء الربيــة ومنتجاتــا، ولتحســني قــدرة التمعــات احملليــة 
 لى اتباا سبل مستدامة لكسب الرزق.املتضررة من هذا االجتار غري املشروا ع

 
 الغابات  

نشــدد علــى الفوائــد االجتماعيــة واالقتـــادية والبيئيــة الــيت تعــود بــا الغابــات علــى البشــر  - ١٨٨
وعلــــى املســــامهات الــــيت تقــــدمها اإلدارة املســــتدامة للغابــــات يف حتقيــــق هــــدف التنميــــة املســــتدامة. 

مؤسســات تعــزز اإلدارة املســتدامة للغابــات.  ونؤيــد وضــع سياســات شــاملة لعــدة قطاعــات ولعــدة
(مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة)، ونــدرك أمهيــة الــنُـُهَ الكليــة واملتكاملــة والبديلــة لــإلدارة 

 املستدامة للغابات، اليت وضعت يف إطار املفاوضات املتعلقة بتغري املناخ.

م املتحـدة املعـين بالغابـات الـذي عقـد يف وحنيط علمـا بنتـائَ الـدورة العاشـرة ملنتـدى األمـ - 189
، ونشـــدد علـــى أمهيـــة األهـــداف 2013نيســـان/أبريل  19إىل  8اســـطنبول، تركيـــا، يف الفـــرتة مـــن 

ــــة األربعــــة املتعلقــــة بالغابــــات بالنســــبة للمجتمــــع الــــدويل برمتــــه، وال ســــيما البلــــدان الناميــــة.  العاملي
لبلـــدان الناميـــة، حيـــث يشـــري حتديـــدا إىل واــــدف العـــاملي الرابـــع وثيـــق الــــلة علـــى حنـــو خـــاص با

ضــرورة وقــف االخنفــاض يف املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، وتعبئــة مــوارد ماليــة جديــدة وإضــافية لتنفيــذ 
اإلدارة املســــتدامة للغابــــات. ويف ســــياق حتقيــــق اـــــدف العــــاملي الرابــــع، اــــب احــــرتام مبــــدأ حتمــــل 

ليات مشــرتكة وإن كانــت متباينــة. ويف هــذا الـــدد، البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة ملســؤو 
حنـث البلــدان املتقدمــة النمـو علــى إبــداء املرونــة واإلرادة السياسـية القويــة لإلســهام يف حتقيــق اإلدارة 

 املستدامة للغابات. 

ونــدعو إىل إنشــاء فــندوق عــاملي جديــد للغابــات متشــيا مــع مبــادئ التنميــة املســتدامة.  - 190
يا لتوجيـــه األمـــوال الـــيت حتتاجهـــا البلـــدان الناميـــة مـــن أجـــل إدارة غاباتـــا بــــورة ونعتـــرب ذلـــك ضـــرور 

 مستدامة.
 

 التصحر وتدهور األراضي والجفاف  

نؤكــــد جمــــددا أن ظــــواهر التـــــحر وتــــدهور األراضــــي واجلفــــاف متثــــل مـــــدر قلــــق بــــالغ  - 191
ـــــوب بشـــــكل م ـــــايل فـــــشن التحـــــّرك الـــــدويل مطل ـــــة. وبالت ـــــدان النامي ـــــح ملواجهـــــة هـــــذه بالنســـــبة للبل ل

ــــة األمــــم املتحــــدة الدوليــــة ملكافحــــة التـــــحر،  التحــــديات. ونشــــدد علــــى األمهيــــة الكبــــرية التفاقي
وخبافة يف أفريقيا، مع التيكيد علـى أن ظـواهر التــّحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف تضـر باألبعـاد 

راضـــــي الثالثـــــة للتنميـــــة املســـــتدامة. ونؤكـــــد مـــــن جديـــــد علـــــى أن التــــــدي للتــــــحر وتـــــدهور األ
واجلفــاف ميّكــن البلــدان مــن التعامــل مــع العديــد مــن التحــديات املتعلقــة بالسياســات علــى الـــعيد 
العـــاملي، كتحـــديات األمـــن الغـــذائي والتكيـــف مـــع تغـــري املنـــاخ واـجـــرة القســـرية. ونشـــري، يف هـــذا 
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التــحر، الـيت السياق، إىل الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة 
 يف ويندهوك. 2013أيلول/سبتمرب  27إىل  16عقدت يف الفرتة من 

ونكرر تيكيد ضـرورة التعـاون عـن طريـق تبـادل املعلومـات املتــلة باملنـاخ والطقـا ونظـم  - 192
التنبؤ واإلنذار املبكر املتعلقـة بالتــحر وتـدهور األراضـي واجلفـاف وبالعوافـف الرتابيـة والعوافـف 

ى الـــعد العــاملي واإلقليمــي ودون اإلقليمــي. ونــدعو يف هــذا الـــدد الــدول واملنظمــات الرمليــة علــ
 املعنية إىل التعاون يف جمال تبادل املعلومات ونظم التنبؤ واإلنذار املبكر املتـلة بذا الال. 

 
 المحيطات والبحار   

مســـتدام حتقيقـــا  نؤكـــد أمهيـــة حفـــظ احمليطـــات والبحـــار ومواردهـــا واســـتخدامها علـــى حنـــو - 193
للتنميــــة املســــتدامة، بســــبل منهــــا االســــتفادة مــــن مســــامهاتا يف القضــــاء علــــى الفقــــر وكفالــــة النمــــو 
االقتـادي املطرد واألمن الغذائي وتيئة سـبل مسـتدامة لكسـب الـرزق والعمـل الكـرمي، والعمـل يف 

نلتــزم ري املنـاخ. ومــن مث، الوقـت نفســه علـى محايــة التنــوا البيولـوجي والبيئــة البحريــة ومعاجلـة آثــار تغــ
حبمايــــة احمليطــــات والــــنظم اإليكولوجيــــة البحريــــة وإعادتــــا إىل ســــابق عهــــدها مــــن حيــــث الســــالمة 
واإلنتاجيـــة والقـــدرة علـــى الــــمود، وباحلفـــاظ علـــى تنوعهـــا البيولـــوجي، مبـــا يتـــيح حفظهـــا لألجيـــال 

 دامة بيبعادها الثالثة.احلالية واملقبلة واستخدامها على حنو مستدام، وحتقيق التنمية املست
 

 إدارة اإلنترنت بما في ذلك الحق في الخصوصية  

نالحــظ جبــزا قيــام بعــض البلــدان مــؤخرا بعمليــات تعســفية وغــري قانونيــة واســعة النطــاق  - 194
ملراقبـــــة االتــــــاالت و/أو اعرتاضـــــها، مبـــــا فيهـــــا عمليـــــات تتجـــــاوز احلـــــدود اإلقليميـــــة، فضـــــال عـــــن 

بشـــين أشـــخاص ومؤسســـات يف بلـــدان أخـــرى، مبـــا يشـــمل قـــادة عمليـــات مجـــع بيانـــات شخــــية 
سياســـيني ومســـؤولني كبـــار وإدارات ووكـــاالت حكوميـــة خمتلفـــة ومـــواطنني عـــاديني، وهـــي عمليـــات 
اـــري بعضـــها علـــى نطـــاق واســـع. ونـــدعو إىل إ�ـــاء هـــذه األنشـــطة الـــيت تنتهـــك حقـــا مـــن حقـــوق 

ـوفية، كما أن ـا أثرا سلبيا يف العالقات بـني اإلنسان اليت يتمتع با األفراد، أال وهو احلق يف اخل
البلدان. ويف هذا الـدد، ندعو مجيعنا الكيانات احلكومية الدولية إىل مناقشة واستعراض اسـتخدام 
تكنولوجيات املعلومات واالتـاالت للتيكد من أ�ا تتماشى متاما مع القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك 

 ومبادئ ميثاق األمم املتحدة.  قانون حقوق اإلنسان، وفقا ملقافد

ونرحــــــب باالجتمــــــاا العــــــاملي ألفــــــحاب املـــــــلحة املتعــــــددين املتعلــــــق مبســــــتقبل إدارة  - 195
ـــــــذي ُعقـــــــد يف ســـــــاو بـــــــاولو، الربازيـــــــل، يف “Netmundial”اإلنرتنـــــــت (  نيســـــــان/ 24و  23) ال

 ، وحنيط علما بوثيقته اخلتامية.2014 أبريل
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 تتيحهــــــا تكنولوجيــــــات املعلومــــــات واالتــــــــاالت، ونؤكــــــد علــــــى الفــــــرص املهمــــــة الـــــــيت - 196
ذلــك وســائل التوافــل االجتمــاعي واـياكــل األساســية املتعلقــة بــا، باعتبارهــا وســيلة للعمــل  يف مبــا

 على حتسني التفاهم فيما بني األمم وحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا. 

ـــــــين االســـــــتخدام غـــــــري امل - 197 ـــــــات املعلومـــــــات ونقـــــــر يف الوقـــــــت نفســـــــه ب شـــــــروا لتكنولوجي
واالتــــاالت لـــه أثـــر ســـليب علـــى األمـــم ومواطنيهـــا. ونعـــرب، يف هـــذا الــــدد، عـــن رفضـــنا القـــوي 
الســـــتخدام تكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالتــــــاالت يف انتهـــــاك للقـــــانون الـــــدويل، مبـــــا يشـــــمل احلـــــق 

وال ســيما  اخلـوفــية، وألي عمــل مــن هــذا القبيــل يوجــه ضــد أي دولــة مــن الــدول األعضــاء، يف
 .  77دولة عضو يف جمموعة الـ 

ونؤكـــد كـــذلك أمهيـــة ضـــمان أن يكـــون اســـتخدام هـــذه التكنولوجيـــات متوافقـــا متامـــا مـــع  - 198
مقافـــد ومبـــادئ ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، والقـــانون الـــدويل، وال ســـيما مـــع مبـــدأي الســـيادة وعـــدم 

 الدول، املعرتف با دوليا. التدخل يف الشؤون الداخلية وقواعد التعايش املدين يف ما بني 

ويف هــذا الـــدد، حنــيط علمــا مــع القلــق باملعلومــات املنشــورة يف وســائط اإلعــالم الدوليــة  - 199
)، الــيت مــن شــي�ا أن تشــكل “Red Zunzu”عــن أهــداف مــا يســمى بـــشبكة التغريــدة احلمــراء (

 استخداما غري مشروا للتكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتـاالت.

ومـن مث، فشننـا نؤكــد مـن جديـد التزامنــا بتكثيـف اجلهـود الدوليــة الراميـة إىل فـون الفضــاء  - 200
اإللكــرتوين والعمــل علــى اســتخدامه حـــريا لتحقيــق األغــراض الســلمية، وكوســيلة لإلســهام يف كــل 
مـــن التنميـــة االقتــــادية والتنميـــة االجتماعيـــة، ونؤكـــد علـــى أن التعـــاون الـــدويل، يف إطـــار االحـــرتام 

لكامـــــل حلقـــــوق اإلنســـــان، هـــــو اخليـــــار الـــــدي الوحيـــــد لتعزيـــــز اآلثـــــار اإلاابيـــــة لتكنولوجيــــــات ا
املعلومـــات واالتــــاالت، وتفـــادي وقـــوا آثارهـــا الســـلبية احملتملـــة، وتشـــجيع اســـتخدامها الســـلمي 
واملشــــروا، وكفالـــــة توجيـــــه التقــــدم العلمـــــي والتكنولـــــوجي إىل احملافظـــــة علــــى الســـــالم وتعزيـــــز رفـــــاه 

 نا وتنميتها. جمتمعات
 

 األهداف اإلنمائية لأللفية  

نعـرب عــن التزامنـا بتعزيــز اجلهـود الراميــة إىل حتقيــق األهـداف اإلمنائيــة لأللفيـة حبلــول عــام  - 201
. 2015، واالضــطالا بــدور رائــد يف فــياغة خطــة التنميــة الدوليــة يف فــرتة مــا بعــد عــام 2015

للتعجيـل بتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلـول وندعو التمـع الـدويل إىل مضـاعفة كـل اجلهـود 
 من خالل اختاذ تدابري ملموسة. 2015عام 

وحنــيط علمــا بالتقــدم احملــرز حــىت اآلن يف بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ولكننــا نشــعر  - 202
يـــــة بـــــالقلق إزاء التفـــــاوت والفجـــــوات يف حتقيقهـــــا وإزاء التحـــــديات االجتماعيـــــة واالقتــــــادية والبيئ
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اـائلة اليت ال تزال قائمة يف البلـدان الناميـة. ونؤكـد مـن جديـد أن تلـك األهـداف تظـل ذات أمهيـة 
حامســـة يف تلبيـــة االحتياجـــات األساســـية لشـــعوب البلـــدان الناميـــة، الـــيت ختلـــف الكثـــري منهـــا عـــن 

 .  2015الركب فيما يتعلق بتحقيق تلك األهداف حبلول عام 

 8لــذي تؤديــه الشــراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة وأمهيــة اـــدف ونؤكــد الــدور األساســي ا - ٢٠٣
مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف حتقيــق األهــداف كافــة، كمــا نؤكــد أن العديــد منهــا لــن يتحقــق 

يف كثـــري مـــن البلـــدان الناميـــة دون تـــوافر دعـــم دويل كبـــري وإجـــراء تغيـــريات يف  2015حبلـــول عـــام 
تكثيــف جهــوده لتعزيــز وســائل التنفيــذ املتاحــة للبلــدان الناميــة عــن الــُنظم. و�يــب بــالتمع الــدويل 

ـــــى الفقـــــر  ـــــة اســـــتنادا إىل املســـــعى اجلمـــــاعي الرامـــــي إىل القضـــــاء عل ـــــد الشـــــراكة العاملي طريـــــق جتدي
 واحلرمان. 

 
 التنمية المستدامة وأهدافها  

األمــم املتحــدة للتنميــة نشــري إىل البيــان الــذي قّدمــه قــادة العــامل يف الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر  - ٢٠٤
، والـــذي جـــاء فيـــه أن القضـــاء علـــى الفقـــر هـــو “املســـتقبل الـــذي نــــبو إليـــه”املســـتدامة املعنونـــة 

ــــة  ــــه لتحقيــــق التنمي أعظــــم التحــــديات الــــيت يواجههــــا العــــامل يف الوقــــت الــــراهن وشــــرط ال غــــىن عن
 املستدامة، ونعيد تيكيد ذلك البيان. 

الفقـر وتغيـري أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج غـري املسـتدامة ونؤكد من جديد أن القضـاء علـى  - ٢٠٥
ــــة الالزمــــة للتنميــــة  وتشــــجيع أمنــــاط االســــتهالك واإلنتــــاج املســــتدامة ومحايــــة قاعــــدة املــــوارد الطبيعي
االقتــــادية واالجتماعيـــة وإدارتـــا هـــي منتهـــى الغايـــات املنشـــودة مـــن التنميـــة املســـتدامة والشـــروط 

تيكيــد ضــرورة حتقيــق التنميــة املســتدامة عــن طريــق تشــجيع النمــو  األساســية لتحقيقهــا. ونعيــد أيضــا
االقتــــادي املطـــرد الشـــامل والعـــادل، وتيئـــة مزيـــد مـــن الفـــرص للجميـــع، واحلـــد مـــن أوجـــه عـــدم 
املســــاواة، ورفـــــع مســـــتويات املعيشـــــة األساســـــية، وتـــــدعيم التنميـــــة االجتماعيـــــة العادلـــــة واالنـــــدماج 

طبيعيـــة والـــنظم اإليكولوجيـــة علـــى حنـــو متكامـــل ومســـتدام مبـــا االجتمـــاعي، وتعزيـــز إدارة املـــوارد ال
يكفــل أمــورا منهــا دعــم التنميــة االقتـــادية واالجتماعيــة والبشــرية، ويف الوقــت نفســه تيســري حفــظ 
الــنظم اإليكولوجيــة وجتديــدها وردهــا إىل حالتهــا األفــلية وكفالــة فــمودها يف مواجهــة التحــديات 

 اجلديدة واملستجدة. 

أن أهــداف التنميــة املســتدامة ينبغــي أن تُعــاجل التكامــل بــني األبعــاد الثالثــة للتنميــة ونؤكــد  - ٢٠٦
املســـتدامة (االقتـــــادية واالجتماعيــــة والبيئيــــة) وأن تركــــز عليهـــا، مــــع االسرتشــــاد بالوثيقــــة اخلتاميــــة 
ــــادئ ريــــو ومراعــــاة اخــــتالف الظــــروف  ــــة املســــتدامة واحــــرتام مجيــــع مب ملــــؤمتر األمــــم املتحــــدة للتنمي

 لقدرات واألولويات الوطنية. وا
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ونعيد تيكيـد أن الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة هـي أسـاس عمـل  - ٢٠٧
فريــق اجلمعيــة العامــة العامــل املفتــوب بــاب العضــوية املعــين بيهــداف التنميــة املســتدامة. ونؤكــد أمهيــة 

منائيـــة لأللفيـــة وتكّملهـــا قــــد إحـــراز تقـــدم أن تســـتند أهـــداف التنميـــة املســـتدامة إىل األهـــداف اإل
 حنو حتقيق اـدف األمسى املتمثل يف القضاء على الفقر. 

ونؤكــد أن إحــراز التقــدم يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وأهــداف التنميــة املســتدامة  - ٢٠٨
يـة دوليـة تسـاند سـيتوقّفان علـى التقـدم يف تيئـة بيئـة موات 2015وتنفيذ خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام 

ــــذ ذات الـــــلة، وال ســــيما يف جمــــاالت التمويــــل  ــــة بوســــائل التنفي ــــد البلــــدان النامي ــــة ويف تزوي التنمي
 والتجارة والتكنولوجيا وبناء القدرات. 

ونعيــد تيكيــد وجــوب أن تنبــين املبــادئ التوجيهيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة علــى مجيــع  - ٢٠٩
مترات القمــــة الرئيســــية الــــيت تعقــــدها األمــــم املتحــــدة يف امليــــادين املبــــادئ احملــــددة يف املــــؤمترات ومــــؤ 

االجتماعيـــة والبيئيـــة واالقتــــادية، مـــع مراعـــاة مجلـــة مبـــادئ مـــن بينهـــا تلـــك املبّينـــة يف إعـــالن ريـــو 
، وخطــة تنفيــذ نتــائَ مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة 21بشــين البيئــة والتنميــة، وجــدول أعمــال القــرن 

) واملــؤمتر الــدويل 2012املنبثقــة مــن مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة ( املســتدامة، واملبــادئ
)، وأن تكــون تلــك 1995) ومــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة (2002لتمويــل التنميــة (

املبـــادئ متســـقة مـــع أحكـــام القـــانون الـــدويل. وينبغـــي أن تراعـــي علـــى الوجـــه التـــام يف أعمـــال فريـــق 
ــــيت  اجلمعيــــة العامــــة ــــوب بــــاب العضــــوية املعــــين بيهــــداف التنميــــة املســــتدامة والنتــــائَ ال العامــــل املفت

سـيخلص إليهــا مجيــَع مبـادئ ريــو، وال ســيما مبـدأ املســؤوليات املشــرتكة وإن كانـت متباينــة. وينبغــي 
أن تسهم أهداف التنميـة املسـتدامة يف التنفيـذ الكامـل ملـا جـاء يف الوثـائق اخلتاميـة جلميـع مـؤمترات 

 قمة الرئيسية املعقودة يف امليادين االقتـادية واالجتماعية والبيئية. ال

أمنـــا ’’ونعيـــد تيكيـــد االعـــرتاف بـــين كوكـــب األرض بُنظمـــه اإليكولوجيـــة هـــو موطننـــا وأن  - ٢١٠
تعبـــري شـــائع يف عـــدد مـــن البلـــدان واملنـــاطق، ونالحـــظ أن بعـــض البلـــدان تعـــرتف حبقـــوق ‘‘ األرض

لتنميــة املســتدامة. ونعــرب عــن اقتناعنــا بــين حتقيــق تــوازن عــادل بــني الطبيعــة يف ســياق النهــوض با
االحتياجات االقتـادية واالجتماعيـة والبيئيـة لألجيـال احلاضـرة واملقبلـة يسـتدعي حتقيـق الوئـام مـع 
الطبيعــة. ونــدعو إىل اتبـــاا �ــَ كلـــي ومتكامــل إزاء التنميـــة املســتدامة، قـــد يشــمل مجلـــة أمــور مـــن 

لبلــدان باملبــادئ الســالفة الــذكر، لتسرتشــد بــه اإلنســانية مــن أجــل العــيش يف بينهــا اعــرتاف بعــض ا
وئــــام مــــع الطبيعــــة وليكــــون دافعــــا إىل بــــذل جهــــود الســــتعادة عافيــــة الــــنظم اإليكولوجيــــة لــــألرض 

 وسالمتها. 

 2013نيســــان/أبريل  22ونرحــــب جبلســــات التحــــاور الــــيت عقــــدتا اجلمعيــــة العامــــة يف  - ٢١١
طبيعــــة، لالحتفــــال بــــاليوم الــــدويل ألُمِّنــــا األرض. فخــــالل تلــــك املناســــبة، بشــــين االنســــجام مــــع ال
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نوقشــت يف ســياق التنميـــة املســتدامة �ــَ اقتــــادية خمتلفــة تُعــّزز قيـــام العالقــة بــني البشـــر واألرض 
علــى أســا أكثــر متســكاً بــالقيم األخالقيــة، ونوقشــت كــذلك ضــرورة تشــجيع االســتخدام املســتدام 

مراعــاة أمهيــة استكشــاف إمكانيــة اعتمــاد وتنفيــذ سياســات ترمــي إىل وضــع  للمــوارد الطبيعيــة، مــع
اســـرتاتيجيات إمنائيـــة وطنيـــة تعـــّزز توزيـــع الفوائـــد علـــى حنـــو أفضـــل، مبـــا يتجـــاوز جمـــّرد إنتـــاج الســـلع 

 .  67/214األولية وذلك عمًال بيحكام قرار اجلمعية العامة 

ونؤكــد علــى وجــوب أن يكــون تقريــر فريــق اجلمعيــة العامــة العامــل املفتــوب بــاب العضــوية  - ٢١٢
املعــين بيهــداف التنميــة املســتدامة مثــرة عمليــة حكوميــة دوليــة شــاملة. ومــن مث، نعيــد تيكيــد التزامنــا 

 باملشاركة بنشاط يف هذه املفاوضات. 

ل هـــدف مـــن أهـــداف التنميـــة املســـتدامة ونؤكـــد ضـــرورة حتديـــد وســـائل تنفيـــذ مالئمـــة لكـــ - ٢١٣
علــى حــدة، وكــذلك ضــرورة حتديــد هــدف مــن هــذه األهــداف يكــّرس لتعزيــز الشــراكة العامليــة مــن 
أجــل التنميــة املســتدامة ويتضــمن التزامــات أوســع نطاقــا بشــين وســائل التنفيــذ والتعــاون الــدويل مــن 

 أجل حتقيق التنمية املستدامة. 
 

   2015خطة التنمية لما بعد عام   

نعيــد تيكيــد األمهيــة احملوريــة إلاــاد عمليــة تفــاوض حكوميــة دوليــة عادلــة وشــفافة وشــاملة  - ٢١٤
، علـــى النحـــو الـــذي قـــّرره االجتمـــاا اخلـــاص 2015بالنســـبة لوضـــع خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام 

. ونشــّدد علــى أن عمليــة 2013املتعلــق بتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة الــذي ُعقــد يف عــام 
لتفـــــاوض احلكوميـــــة الدوليـــــة هـــــذه ســـــيتعني أن يرتّكـــــز االهتمـــــام فيهـــــا علـــــى أســـــاليبها وجوانبهـــــا ا

املوضــوعية بــدف التوفــل عــن طريــق التفــاوض إىل وثيقــة ختاميــة متفــق عليهــا، مــع املراعــاة التامــة 
للوثـــائق اخلتاميـــة لشـــىت عمليـــات املتابعـــة الــــادر بشـــي�ا تكليـــف يف مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتنميـــة 
املســتدامة، وكـــذلك املــؤمترات ومـــؤمترات القمــة الرئيســـية املتـــلة بامليـــادين االجتماعيــة واالقتــــادية 

 والبيئية.

وإننــــا وإذ نشــــري إىل أن مــــؤمتر األمــــم املتحــــدة للتنميــــة املســــتدامة أكــــد أن القضــــاء علــــى  - 215
نؤكــد أن القضــاء  الفقــر هــو أكــرب حتــد عــاملي، وأنــه شــرط ال غــىن عنــه لتحقيــق التنميــة املســتدامة،

. ونؤيـد بقـوة 2015على الفقر اـب أن يظـل اــدف املركـزي واألمسـى خلطـة التنميـة ملـا بعـد عـام 
ينبغــي ــا أن تعــزز التـزام التمــع الــدويل  2015وجهـة النظــر القائلـة إن خطــة التنميـة ملــا بعــد عـام 

 .2030بالقضاء على الفقر حبلول عام 

يعــزز التــزام  2015َ متســق يف خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام ونؤكــد علــى ضــرورة اتبــاا �ــ - ٢١٦
التمــع الــدويل بالقضــاء علــى الفقــر وحتقيــق التكامــل بــني األبعــاد الثالثــة للتنميــة املســتدامة بطريقــة 

http://undocs.org/ar/A/RES/67/214
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متوازنــة، مبســامهة مــن الفريــق العامــل املفتــوب بــاب العضــوية التــابع للجمعيــة العامــة املعــين بيهــداف 
ليـة متويـل التنميـة، واللجنـة احلكوميـة الدوليـة خلـرباء متويـل التنميـة املسـتدامة، التنمية املسـتدامة، وعم

وعمليـة حتديــد خيـارات إلنشــاء آليـة تابعــة لألمــم املتحـدة لتيســري التكنولوجيـا، والعمليــات األخــرى 
 ذات الـلة.

اــــب أن تتقيــــد تقيــــدا تامــــا  2015ونؤكــــد مــــن جديــــد أن خطــــة التنميــــة ملــــا بعــــد عــــام  - ٢١٧
 دئ ريو، وال سيما مبدأ املسؤوليات املشرتكة واملتباينة يف الوقت نفسه.مببا

ونؤكـــد علـــى أمهيـــة تعزيـــز الشـــراكة العامليـــة مـــن أجـــل التنميـــة، الـــيت ينبغـــي أن تســـتند إىل  - ٢١٨
مـــن األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة  8أهـــداف قابلـــة للقيـــاس ومضـــبوطة زمنيـــاً، مبـــا يتســـق مـــع اــــدف 

. 2015يات املشــرتكة واملتباينــة يف الوقــت نفســه يف خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام ووفقــا ملبــدأ املســؤول
ويظل التعاون بني بلـدان الشـمال وبلـدان اجلنـوب هـو حمـور هـذه الشـراكة، بينمـا التعـاون فيمـا بـني 
بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي عنـر مكمـل ومفيـد للتعـاون بـني بلـدان الشـمال وبلـدان اجلنـوب. 

د مــن تقويــة االلتــزام مــن جانــب البلــدان املتقدمــة النمــو لتعزيــز التعــاون الــدويل وزيــادة ولــذلك فــال بــ
الـــدعم املقـــدم للبلـــدان الناميـــة. ونشـــدد علـــى ضـــرورة مســـارعة البلـــدان املتقدمـــة النمـــو إىل الوفـــاء 

، الرمسيــة، بـــورة فرديــة ومجاعيــة فســها يف جمــال املســاعدة اإلمنائيــةبااللتزامــات الــيت قطعتهــا علــى ن
يف املائـــة مـــن النـــاتَ القـــومي اإلمجـــايل  0.7مبـــا يف ذلـــك بلـــوغ اــــدف املتمثـــل يف ختــــيص نســـبة 

يف املائــة مــن  0.20 يف املائــة و 0.15بــني  ، ومــا2015ئيــة الرمسيــة حبلــول عــام للمســاعدة اإلمنا
 الناتَ القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة ألقل البلدان منواً.

اـــب أن تتضـــمن معاجلـــة ناجعـــة  2015ونشـــدد علـــى أن خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام  - ٢١٩
للقضـــايا املرتبطـــة بشفـــالب مؤسســـات احلوكمـــة االقتــــادية العامليـــة بـــدف تقويـــة فـــوت البلـــدان 
الناميــــــة وزيــــــادة مشــــــاركتها يف فــــــنع القــــــرارات يف هــــــذه املؤسســــــات. ونالحــــــظ أيضــــــا أن الــــــنظم 

ة العامليــة ال تــزال غــري متوازنــة، إذ هــي جمحفــة يف حــق البلــدان الناميــة، االقتـــادية واملاليــة والتجاريــ
علـى حتديـد  2015ونشدد يف هـذا الــدد علـى أمهيـة العمـل يف إطـار خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام 

مــواطن الضــعف واالخــتالل القائمــة يف هــذه الــنظم العامليــة واقــرتاب اإلجــراءات الالزمــة لتجاوزهــا، 
 النامية وبراجمها اإلمنائية. دعمًا خلطط البلدان 

بـــدف تـــيمني  2015ونؤكـــد احلاجـــة إىل آليـــة تنفيـــذ ســـليمة خلطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام  - ٢٢٠
مــوارد التنميــة الالزمــة لبلــوغ األهــداف املســطرة. ونــدعو يف هــذا الـــدد إىل زيــادة التمويــل املرفــود 

ت، وتكثيــف اجلهــود الراميــة إىل بنــاء للتنميــة، وإنشــاء آليــات لنقــل التكنولوجيــا وحتســني هــذه اآلليــا
 قدرات البلدان النامية.
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ونــــدعو إىل اعتمــــاد �ــــَ للمســــاءلة يف األمــــور املتعلقــــة بالشــــراكات الــــيت تكــــون األمـــــم  - ٢٢١
املتحـــدة طرفـــا فيهـــا، وال ســـيما فيمـــا يتعلـــق مبشـــاركة القطـــاا اخلـــاص والتمـــع املـــدين واملؤسســـات 

جديـــد احلاجـــة إىل تعزيـــز الشـــفافية واالتســـاق واالســـتدامة يف اخلرييـــة. ويف هـــذا الــــدد، نؤكـــد مـــن 
شـــراكات األمـــم املتحـــدة وخضـــوعها للمســـاءلة أمـــام الـــدول األعضـــاء، ونؤكـــد أنـــه مـــن الضـــروري 
حتديــد إجــراءات النظــر يف أي مبــادرة مــن هــذا القبيــل واملوافقــة عليهــا مــن قبــل الــدول األعضــاء يف 

 تحدة على طابعها احلكومي الدويل. إطار اجلمعية العامة، حفاظًا لألمم امل

للتنميـة، ومـن  برناجمـاينبغـي أن تكـون  2015ونشدد على أن خطة التنمية ملـا بعـد عـام  - ٢٢٢
املهـــم يف هـــذا الســـياق النهـــوض بالتنميـــة االقتــــادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة بطريقـــة شـــاملة ومتوازنـــة 

طــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، حبيــث ومنســقة. وينبغــي ـــذه اخلطــة أن تكــون أوســع نطاقــا مــن خ
 تشمل الاالت والقضايا وفئات السكان اليت تعترب أساسية لتحقيق التنمية املستدامة. 

، إن هـــي أُريـــد ــــا أن تكـــون 2015ونشـــدد أيضـــا علـــى أن خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام  - ٢٢٣
احرتامـا تامـا السياسـات اإلمنائيـة عاملية الطابع وقابلة للتطبيق على الــعيد العـاملي، اـب أن حتـرتم 

الـــيت تتبعهــــا البلــــدان الناميــــة يف اســــتخدام األدوات والتـــدابري السياســــاتية الالزمــــة لتنفيــــذ سياســــاتا 
الراميــة إىل القضــاء علــى الفقــر وغريهــا مــن اخلطــط والــربامَ اإلمنائيــة. ونؤكــد أيضــا أن خطــة التنميــة 

قتـــاديا ســريعا ومطــردا وشــامال للجميــع يف البلــدان ينبغــي ـــا أن حتــرك منــوا ا 2015ملــا بعــد عــام 
الناميــة، باعتبــار ذلــك شــرطا أساســيا للقضــاء علــى الفقــر واجلــوا، واحلــد مــن أوجــه عــدم املســاواة 

 داخل البلدان وفيما بينها. 
 

 الجزء الخامس: االحتياجات الخاصة للبلدان النامية التي تواجه أوضاعا خاصة   
ات اخلافــة ألفريقيــا، القــارة الوحيــدة الــيت ال تســري حاليــا علــى درب نشــري إىل االحتياجــ - ٢٢٤

حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. ونسـلم بينـه علـى 
الــرغم مــن عــودة االقتـــاد إىل حالــة النمــو، ال بــد مــن احلفــاظ علــى االنتعــاش، حيــث إنــه ال يــزال 

ملواجهـة مــا لألزمـات املتعـددة مــن آثـار ضـارة علـى التنميــة، وللتغلـب علـى العقبــات هشـا ومتباينـا، 
الكـــيداء الـــيت تضـــعها هـــذه اآلثـــار أمـــام مكافحـــة الفقـــر واجلـــوا، األمـــر الـــذي ميكـــن أن يزيـــد مـــن 
تقـــويض اجلهـــود الراميـــة إىل حتقيـــق األهـــداف اإلمنائيـــة املتفـــق عليهـــا دوليـــا، مبـــا يف ذلـــك األهـــداف 

  أفريقيا.اإلمنائية يف

ونعـــــرب عـــــن بـــــالغ القلـــــق مـــــن أن االلتـــــزام مبضـــــاعفة املعونـــــة املقدمـــــة إىل أفريقيـــــا حبلـــــول  - ٢٢٥
قـــد يف غلينيغلـــز، عُ ، وهـــو االلتـــزام املعـــرب عنـــه يف مـــؤمتر قمـــة جمموعـــة الثمانيـــة الـــذي 2010 عـــام

تقـدم سـريع باململكة املتحدة، مل يتحقق بالكامل، ونشدد يف هـذا الــدد علـى احلاجـة إىل إحـراز 
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للوفـاء بــذلك االلتــزام وبغــريه مـن االلتزامــات الــيت تعهــدت بــا اجلهـات املاحنــة لزيــادة املعونــة بوســائل 
شىت، منها تـوفري مـوارد إضـافية جديـدة، ونقـل التكنولوجيـا، وبنـاء قـدرات البلـدان األفريقيـة، ودعـم 

تنميـة أفريقيـا، مبـا يف ذلـك خلطـة التنمية املستدامة فيها. ونـدعو إىل موافـلة تقـدمي الـدعم ملبـادرات 
(وهـــي رؤيـــة اســـرتاتيجية قاريـــة وإطـــار ألولويـــات التنميـــة االجتماعيـــة واالقتــــادية)،  2063عـــام 

والشـــراكة اجلديـــدة مـــن أجـــل تنميـــة أفريقيــــا، وبرنـــامَ تطـــوير اـياكـــل األساســـية يف أفريقيـــا. ومــــن 
ـــا مـــن خـــالل بـــرامَ ناحيـــة أخـــرى، نرحـــب بالـــدعم الـــذي قدمتـــه بعـــض البلـــدان الناميـــة  إىل أفريقي

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.

ونعـرب عــن القلـق مــن احلالــة القائمـة يف أقــل البلـدان منــواً، وهــي حالـة ماضــية يف التــدهور  - ٢٢٦
بســـــبب مـــــا يشـــــهده العـــــامل حاليـــــا مـــــن أزمـــــات متعـــــددة يفـــــاقم بعضـــــها بعضـــــا. فاألزمـــــة املاليـــــة 

شــهدها العــامل حاليــا تقــوض بشــكل واضــح جهــود التنميــة يف أقــل البلــدان منــواً. واالقتـــادية الــيت ي
وقــد أمســت هــذه البلــدان تفقــد مــا أحرزتــه علــى مــر الســنني مــن مكاســب إمنائيــة متواضــعة، األمــر 
الذي يلقي بيعـداد إضـافية مـن النـاس يف هـوة الفقـر املـدقع. وال تـزال بلـدان كثـرية مـن أقـل البلـدان 

الركــــب يف الوفــــاء مبعظــــم األهــــداف اإلمنائيــــة املتفــــق عليهــــا دوليــــا، مبــــا يف ذلــــك منــــوا متخلفــــة عــــن 
األهـــداف اإلمنائيــــة لأللفيـــة. وإننــــا نشـــدد علــــى ضـــرورة التنفيــــذ الكامـــل والفعــــال لاللتزامـــات الــــيت 

. ونشــدد كــذلك علــى 2020-2011ُقطعــت يف برنــامَ العمــل لـــاحل أقــل البلــدان منــوا للعقــد 
فـاء علـى وجـه السـرعة بالشـراكة العامليـة الـدَّدة واملعـزَّزة مـن أجـل أقـل البلـدان احلاجة املاسـة إىل الو 

منـــواً بـــدف التغلـــب علـــى التحـــديات اـيكليـــة الـــيت تواجههـــا هـــذه البلـــدان، والقضـــاء علـــى الفقـــر، 
وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، ومتكــني النـــف مــن جممــوا أقــل البلــدان منــوا مــن 

 .2020معايري اخلروج من هذه الفئة حبلول عام  استيفاء

ونشــــري إىل أن التمــــع الــــدويل ســــلَّم بيوجــــه الضــــعف الفريــــدة واخلافــــة للــــدول اجلزريــــة  - 227
الـــغرية الناميــة يف عــدة مــؤمترات مــن مــؤمترات األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك املــؤمترات الــيت ُعقــدت 

)، وموريشــــــيوس 2002وجوهانســـــربغ ( )،1994)، وبربـــــادوس (1992جـــــانريو ( دي يف ريـــــو
)، ونالحـــظ بقلـــق قــــور التـــدابري املتخـــذة علـــى الــــعيد الـــدويل ملعاجلـــة مـــواطن ضـــعف 2005(

هــذه الــدول وتقــدمي الــدعم الفّعــال للجهــود الــيت تبــذـا يف جمــال التنميــة املســتدامة. ونشــري إىل أن 
دد بقــــاء الــــدول اجلزريــــة تغــــّري املنــــاخ وارتفــــاا مســــتويات ســــطح البحــــر يشــــكالن أكــــرب خطــــر يتهــــ

الـــغرية الناميــة ومقّومــات حياتــا وجهودهــا الراميــة إىل حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، ونـــدعو 
التمـــع الـــدويل إىل االلتــــزام بزيـــادة التعـــاون الــــدويل علـــى ســـبيل االســــتعجال دعمـــا ــــذه اجلهــــود، 

التكنولوجيــا والدرايــة التقنيــة، وزيــادة وخبافــة مــن خــالل زيــادة املــوارد املاليــة، وبنــاء القــدرات، ونقــل 
مشــاركة الــدول اجلزريــة الـــغرية الناميــة يف اختــاذ القــرارات االقتـــادية الدوليــة. ونرحــب بقــرار عقــد 
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يف  2014 املــؤمتر الــدويل الثالــث املعــين بالتنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة الـــغرية الناميــة يف عــام
ة إىل مســاعدة الــدول اجلزريــة الـــغرية الناميــة يف تنفيــذ برنــامَ آبيــا، ونــدعو إىل تعزيــز اجلهــود الراميــ

العمــل مــن أجــل التنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة الـــغرية الناميــة واســرتاتيجية موريشــيوس ملوافــلة 
تنفيذ برنامَ العمل من أجل التنمية املسـتدامة للـدول اجلزريـة الــغرية الناميـة. ونلتـزم بالعمـل علـى 

ا بوثيقـــة ختاميـــة قويـــة تـــدعم الـــدول اجلزريـــة الــــغرية الناميـــة يف تلبيـــة احتياجاتـــا خـــروج مـــؤمتر آبيـــ
 وتطلعاتا يف جمال التنمية املستدامة.

ونقــــر باالحتياجــــات اخلافــــة للبلــــدان الناميــــة غــــري الســــاحلية ومــــا تواجهــــه مــــن حتــــديات  - ٢٢٨
ن األســواق العامليــة، ونعــرب  مردهــا إىل افتقــار هــذه الــدول إىل منافــذ إىل البحــر، يفاقمهــا بعــدها عــ

الســـاحلية  كـــذلك عـــن القلـــق مـــن أن النمـــو االقتــــادي والرفـــاه االجتمـــاعي للبلـــدان الناميـــة غـــري
يـــــزال شـــــديد الضـــــعف إزاء الــــــدمات اخلارجيـــــة والتحـــــديات املتعـــــددة الـــــيت يواجههـــــا التمـــــع  ال

ونشـــدد علــى ضـــرورة أن يزيـــد الــدويل، مبـــا يف ذلــك األزمـــة املاليــة واالقتــــادية والتغـــريات املناخيــة. 
التمــع الــدويل مــن املســاعدة اإلمنائيــة املقدمــة للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية ملســاعدتا كــي تتغلــب 
علــــى مــــواطن ضــــعفها، وتكتســــب القــــدرة علــــى التكيــــف، وتضــــع أقــــدامها علــــى مســــار التنميــــة 

يـة االحتياجـات اإلمنائيـة االجتماعية واالقتـادية املسـتدامة. ونؤكـد مـن جديـد ضـرورة التعجيـل بتلب
اخلافــــة للبلــــدان الناميــــة غــــري الســــاحلية وبلــــدان املــــرور العــــابر الناميــــة والتـــــدي للتحــــديات الــــيت 
تواجههــا عــن طريــق إقامــة شــراكات حقيقيــة مــع هــذه البلــدان، يقــدم التمــع الــدويل يف إطارهــا مــا 

عمــل أملــايت والربنــامَ الــذي يكفــي مــن الــدعم والتعــاون لضــمان التنفيــذ الفعــال ألولويــات برنــامَ 
ســيخلفه. ونرحــب بقــرار اجلمعيــة العامــة عقــد مــؤمتر استعراضــي عشــري شــامل لربنــامَ عمــل أملــايت 

، ونـــــدعو التمــــع الـــــدويل إىل النظــــر بعـــــني موضــــوعية إىل االحتياجـــــات اخلافـــــة 2014يف عــــام 
ديـــد أولويــات إطـــار للبلــدان الناميـــة غــري الســـاحلية والتحــديات الـــيت تواجههــا، واملســـاعدة علــى حت

 موحد جديد للعقد املقبل يكون عملي املنحى وأكثر مشوال للبلدان النامية غري الساحلية.
زالـت تواجـه حتـديات إمنائيـة كبـرية، ونشـدد علـى  ونسّلم بين البلدان املتوسـطة الـدخل مـا - ٢٢٩

املائـــة مـــن  يف 75أنـــه رغـــم التقـــدم الـــذي أحرزتـــه هـــذه البلـــدان مـــؤخرا واجلهـــود الـــيت بـــذلتها، فـــشن 
زالـت هـذه البلـدان تواجـه حتـديات هائلـة يف سـعيها لتحقيـق  تعداد فقـراء العـامل يعيشـون فيهـا. ومـا

األهــــداف اإلمنائيــــة املتفــــق عليهــــا دوليــــا، مبــــا فيهــــا األهــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــــة، وحتقيــــق العمالــــة 
كنولوجيـات. ونشـري يف هـذا الكاملة، وإاـاد فـرص العمـل للشـباب، وتنويـع اقتــاداتا، وتطـوير الت

الـــدد إىل تزايــد التضــامن مــن جانــب البلــدان املتوســطة الــدخل وتعــاظم الــدور الــذي تضــطلع بــه 
يف إطــــار التعــــاون فيمــــا بــــني بلــــدان اجلنــــوب دعمــــا للجهــــود اإلمنائيــــة الــــيت تبــــذـا البلــــدان الناميــــة 

توســـطة الـــدخل الـــذي نظمتـــه  األخـــرى. ونشـــري أيضـــا إىل نتـــائَ املـــؤمتر الرفيـــع املســـتوى للبلـــدان امل
 .2013كوستاريكا ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الـناعية يف حزيران/يونيه 
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ونشـــدد علـــى ضـــرورة أن يعمـــل جهـــاز األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي علـــى تلبيـــة االحتياجـــات  - ٢٣0
ة أمــور، اإلمنائيــة املتنوعــة واحملــددة للبلــدان املتوســطة الــدخل بطريقــة منســقة مــن خــالل القيــام جبملــ

منهــا إجــراء تقيــيم دقيــق ألولويــات هــذه البلــدان واحتياجاتــا، مــع العمــل علــى اســتخدام متغــريات 
تتجاوز معايري نـيب الفـرد مـن الـدخل الـوطين، بـالنظر إىل الطـابع املتعـدد األبعـاد للتنميـة والفقـر، 

 الوطنية. وعن طريق تقدمي دعم كاف ومنهجي، وحتسني تركيز هذا الدعم، مبا يتسق واخلطط 

ونكــرر دعوتنــا إىل االنســحاب الفــوري والكامــل إلســرائيل، الســلطة القائمــة بــاالحتالل،  - ٢٣١
مـــن األرض الفلســـطينية احملتلـــة، مبـــا فيهـــا القـــدس الشـــرقية، ومـــن اجلـــوالن الســـوري احملتـــل إىل خـــط 

ة ســـالم ، وممـــا تبقـــى مــن أراض لبنانيـــة حمتلـــة. ونعيـــد تيكيــد دعمنـــا لعمليـــ1967حزيران/يونيــه  4
يف الشـــرق األوســـط ترمـــي إىل حتقيـــق الســـالم الشـــامل والعـــادل والـــدائم يف املنطقـــة، وفقـــا لقـــرارات 

 338)، و 1967( 242األمــــــــم املتحــــــــدة ذات الـــــــــلة، مبــــــــا فيهــــــــا قــــــــرارات جملــــــــا األمــــــــن 
، ومبــدأ األرض مقابــل الســالم. ويف هــذا )2008( 1850، و )1978( 425، و )1973(

السياق، نعيـد أيضـا تيكيـد دعمنـا ملبـادرة السـالم العربيـة الـيت أقرهـا جملـا جامعـة الـدول العربيـة يف 
 .2002آذار/مارس 

نشـــدد علــــى ضـــرورة متتــــع الشــــعب الفلســـطيين، يف أســــرا وقــــت ممكـــن، حبقــــه يف تقريــــر و  - ٢٣٢
املـــري ويف اســتقالل دولتــه دولــة فلســطني مبــا يتــيح لــه أن يــنعم باالســتقرار واالزدهــار والتنميــة مــن 
أجــل بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة الــيت هــي حــق جلميــع الشــعوب. ونعــرب عــن دعمنــا للجهــود 

عب الفلسـطيين لتحقيــق االســتقالل، ونرحـب يف هــذا الـــدد بتقـدمي دولــة فلســطني الـيت يبــذـا الشــ
املتحــدة، ونشــري  للحـــول علــى العضــوية الكاملــة يف األمــم 2011أيلول/ســبتمرب  23طلبهــا يف 

ــــة العامــــة القــــرار  ــــاين/ال تشــــرين 29املــــؤرخ  67/19إىل اختــــاذ اجلمعي ــــوفمرب ث ، والــــذي 2012 ن
منحــت مبوجبــه لفلســطني مركــز دولــة غــري عضــو ـــا فــفة املراقــب يف األمــم املتحــدة. ونعــرب عــن 
دعمنــا املتوافــل لعمليــة انضــمام دولــة فلســطني لتـــبح عضــوا كامــل العضــوية يف األمــم املتحــدة يف 

لشــــــعب أُعلــــــن ســــــنة دوليــــــة للتضــــــامن مــــــع ا 2014أقــــــرب وقــــــت ممكــــــن. ونشــــــري إىل أن عــــــام 
 الفلسطيين.

فيهــــا  ونــــدين اســــتمرار االحــــتالل العســــكري اإلســــرائيلي لــــألرض الفلســــطينية احملتلــــة، مبــــا - ٢٣٣
تــزال  القــدس الشــرقية، واألعمــال غــري القانونيــة الــيت تقــوم بــا الســلطة القائمــة بــاالحتالل والــيت ال

واالقتــــــادية  تـــــؤدي إىل ســـــقوط ضـــــحايا يف فـــــفوف املـــــدنيني، وتســـــبب يف املعانـــــاة االجتماعيـــــة
واإلنســـــانية، وتـــــدمري املمتلكـــــات واـياكـــــل األساســـــية واألراضـــــي الزراعيـــــة الفلســـــطينية، وتقـــــويض 

 االتـال اجلغرايف لألرض الفلسطينية ووحدتا وسالمتها.

http://undocs.org/ar/S/RES/338(1973)
http://undocs.org/ar/S/RES/338(1973)
http://undocs.org/ar/S/RES/425(1978)
http://undocs.org/ar/S/RES/1850(2008)
http://undocs.org/ar/A/RES/67/19
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ـــــة واالقتــــــادية للشـــــعب  - 234 ـــــدهور األوضـــــاا االجتماعي ـــــق العميـــــق إزاء ت ونعـــــرب عـــــن القل
حملافـــــر، نتيجـــــة للممارســـــات اإلســـــرائيلية غـــــري القانونيـــــة، الفلســـــطيين، وخبافـــــة يف قطـــــاا غـــــزة ا

ذلـــــك بنـــــاء املســـــتوطنات واجلـــــدار، وفـــــرض احلــــــار وإقامـــــة املئـــــات مـــــن نقـــــاط التفتـــــيش.  يف مبـــــا
إســرائيل، الســلطة القائمــة بــاالحتالل، إىل أن توقــف فــوًرا مجيــع التــدابري غــري القانونيــة الــيت  ونــدعو

وعلـــى وجـــه اخلــــوص، احلــــار الالإنســـاين وغـــري القـــانوين تضـــر باالقتــــاد والتنميـــة يف فلســـطني، 
املفــروض علــى قطــاا غــزة والقيــود املفروضــة علــى حركــة األشــخاص والســلع، مبــا يف ذلــك التبــادل 
التجــاري يف مجيــع أحنــاء األرض الفلســـطينية احملتلــة ومنهــا وإليهــا، وأن تقـــّدم تعويضــات عــن مجيـــع 

دعوتنــا التمــع  ســات والبنيــة التحتيــة الفلســطينية. ونكــّرراألضــرار الــيت أحلقتهــا باملمتلكــات واملؤس
الـدويل إىل موافـلة إمـداد الشـعب الفلسـطيين باملسـاعدات اإلمنائيـة واإلنسـانية الـيت حيتاجهـا بشـدة 

 سيما من أجل إعادة بناء قطاا غزة وحتقيق انتعاشه االقتـادي.  يف هذه الفرتة العـيبة، وال

ري القابلــة للتــرف للشــعب الفلسـطيين وســكان اجلـوالن الســوري ونعيـد تيكيـد احلقــوق غـ - ٢٣٥
احملتــل علــى مــواردهم الطبيعيــة، مبــا فيهــا األرض وامليــاه ومــوارد الطاقــة؛ ونطالــب إســرائيل، الســلطة 
القائمــة بــاالحتالل، بــالكف عــن اســتغالل املــوارد الطبيعيــة يف األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهــا 

ضـــياعها أو اســـتنفادها،  التســـبب يف جلـــوالن الســـوري احملتـــل، أو إتالفهـــا أوالقـــدس الشـــرقية، ويف ا
 أو تعريضها للخطر.

ونؤكــد مــن جديــد ضــرورة أن تســتينف حكومتــا األرجنتــني واململكــة املتحــدة املفاوضــات  - ٢٣٦
الــلة، بغيـة التوفـل، يف  وفًقا ملبادئ وأهداف ميثاق األمـم املتحـدة وقـرارات اجلمعيـة العامـة ذات

قــرب وقــت ممكــن، إىل حــل ســلمي للنــزاا علــى الســيادة فيمــا يتعلــق مبســيلة جــزر مالفينــاس، وهــو أ
النزاا الـذي يلحـق ضـرًرا كبـريًا بقـدرات األرجنتـني االقتــادية، وضـرورة أن ميتنـع الطرفـان عـن اختـاذ 
قـرارات تنطــوي علــى إدخــال تعــديالت مــن طــرف واحــد بينمــا تســري اجلــزر يف العمليــة الــيت أوفــت 

 ا اجلمعية العامة.ب

ونعيــد التيكيــد علــى ضــرورة التوّفــل إىل حــّل ســلمي لقضــايا الســيادة الــيت تواجــه البلــدان  - ٢٣٧
الناميـة، مبـا يف ذلـك، علـى سـبيل املثـال، النــزاا بشـين أرخبيـل تشـاغوس، مبـا يف ذلـك جزيـرة دييغــو 

شــيوس قبــل اســتقالـا، غارســيا الــيت اقتطعتهــا اململكــة املتحــدة بـــورة غــري مشــروعة مــن أرض موري
كـــــــانون  14) املـــــــؤرخ 15-(د 1514يف انتهـــــــاك للقـــــــانون الـــــــدويل ولقـــــــرارْي اجلمعيـــــــة العامـــــــة 

. ومـــن 1965 ديســـمرب كـــانون األول/  16) املـــؤرخ 20-(د 2066و  1960األول/ديســـمرب 
شــين عــدم حــّل هــذه القضــايا املتـــلة بالســيادة وإ�ــاء االســتعمار أن يضــر بشــكل خطــري بالتنميــة 

قـدرات واآلفـاق االقتــادية للـدول الناميـة ويقّوضــها. ويف هـذا الــدد، نالحـظ بقلـق شــديد أن وال
اململكــة املتحــدة، علــى الــرغم مــن املعارضــة الشــديدة الــيت أبــدتا موريشــيوس، فــممت علــى إقامــة 
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حــول أرخبيــل تشــاغوس، األمــر الــذي يعتــرب خمالفــة للقــانون الــدويل وإمعانــا  “منطقــة حبريــة حمميــة”
حرمـــان موريشـــيوس مـــن ممارســـة حقوقهـــا الســـيادية علـــى األرخبيـــل، وحيـــرم مـــواطين موريشـــيوس يف 

 الذين أخرجتهم اململكة املتحدة عنوة من األرخبيل من حقهم يف العودة. 
حنـــيط علًمـــا بـــشعالن هافانـــا الـــذي اعتمدتـــه القمـــة الثانيـــة لتجمـــع دول أمريكـــا الالتينيـــة  - ٢٣٨

 .2014كانون الثاين/يناير   29و  28د يف ودول البحر الكارييب الذي عق
نؤكد من جديد رفضنا احلازم لفـرض قـوانني ولـوائح ذات أثـر خـارج إقلـيم بلـدها، ولكافـة  - ٢٣٩

أشكال اإلجراءات االقتـادية القسرية األخـرى، مبـا فيهـا العقوبـات الـيت تفـرض مـن طـرف واحـد، 
هـذه اإلجـراءات علـى الفـور. ونشـدد علـى ضد بلـدان ناميـة، ونؤكـد علـى احلاجـة امللحـة إىل إلغـاء 

أن مثـــل هـــذه اإلجـــراءات ال تقـــوض املبـــادئ املكرســـة يف ميثـــاق األمـــم املتحـــدة والقـــانون الـــدويل 
فحســب، ولكنهــا تــدد بشــدة أيًضــا حريــة التجــارة واالســتثمار. ولــذلك نــدعو التمــع الــدويل إىل 

تـــادية القســرية الــيت تفــرض مــن طــرف اختـاذ إجــراءات عاجلــة وفعالــة لوقــف اســتخدام التـدابري االق
 واحد على بلدان نامية.

ونعـــرب عـــن رفضـــنا للقـــوائم والشـــهادات الـــيت تقيمهـــا بعـــض البلـــدان املتقدمـــة النمـــو مـــن  - ٢٤٠
طــرف واحــد وتــؤثر علــى البلــدان الناميــة، وخافــة مــا يتـــل منهــا باإلرهــاب واالجتــار باملخــدرات 

  املشابة.واالجتار باألشخاص، وغري ذلك من التدابري
 77 ونكــرر دعوتنــا الــيت وجهناهــا يف مــؤمتر قمــة اجلنــوب الثــاين الــذي نّظمتــه جمموعــة الـــ - ٢٤١

كــــي تضــــع حكومــــة الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة حــــًدا   2005والـــــني وُعقــــد يف الدوحــــة عــــام 
حلـــارها االقتـــادي والتجــاري واملــايل ضــد كوبــا، فهــو حـــار، إضــافة إىل كونــه أحــادي اجلانــب 
ــد الشــعب الكــويب  ومتعارضــاً مــع ميثــاق األمــم املتحــدة والقــانون الــدويل ومبــدأ حســن اجلــوار، يكّب
خسائر مادية وأضراراً اقتــادية فادحـة. وحنـن حنـث علـى االمتثـال الــارم لقـرارات اجلمعيـة العامـة 

ل ذات الـلة يف هـذا الشـين. وحنـيط علًمـا أيًضـا بشعـادة رؤسـاء دول وحكومـات بلـدان مجاعـة دو 
أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكاريبــــي التيكيـــد يف إعـــالن هافانـــا علـــى رفضـــهم القـــاطع لتنفيـــذ 
ــــة، وكــــرروا مــــرة أخــــرى تضــــامنهم مــــع كوبــــا، وجــــددوا دعــــوتم حكومــــة  التــــدابري القســــرية االنفرادي
الواليــات املتحــدة إىل وضــع حــد للحـــار االقتـــادي والتجــاري واملــايل املفــروض علــى هــذا البلــد 
الشـــقيق منـــذ أكثـــر مـــن مخســـة عقـــود. ورفضـــوا إدراج كوبـــا يف قائمـــة الـــدول الراعيـــة لإلرهـــاب الـــيت 

 تنشرها وزارة خارجية الواليات املتحدة، وطالبوا بوضع حد ـذه املمارسة األحادية اجلانب.
نؤكــد رفضــنا للعقوبــات االقتـــادية املفروضــة مــن جانــب واحــد علــى الســودان، والــيت تــؤثّر - ٢٤٢

 ا على تنمية السودان ورفاه شعبه، ونطالب يف هذا الـدد برفع هذه العقوبات فورًا.سلبً 
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