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اســـتع ان مفتاـ ـ املـــدة الفـــام ال يـ ـ
املستوى لتففيذ ب نامج عم إسـنفوو لاـا
أق الولدان منوا للعقد 2020 - 2011

أنناليا ،ت كيا 29-27 ،أيار/مايو 2016
الوفد  8من جد األعما
اعتماد اإلعالن السياسي

مف ع إعالن سياسي مقدم من ال ئيس

استع ان مفتا املـدة الفـام ال يـ املسـتوى لتففيـذ ب نـامج عمـ
إسنفوو لاا أق الولدان منوا للعقد 2020 - 2011
 - 1حنن ،رؤساء الد احلكومات املمثلني السـامني املفـاركني ا اسـتع ان مفتاـ
املدة الفـام ال يـ املسـتوى لتففيـذ ب نـامج عمـ إسـنفوو لاـا أقـ الولـدان منـوا للعقـد
 ،2020-2011اجملــــتمعني يففــــا ا أنناليــــا ،ت كيــــا ،ا الفتــ ـ ة مــــن  27إىل  29أيــــار/
مـــايو  ،2016إلجــ اء اســـتع ان تـــام لتففيـــذ ب نـــامج عمــ إســـنفوو  ،لتوـــاد أ ــ
املمارســات الــدر س املست،لاــة ،لديــد العقوــات العوائ ـ الــا اــود  ،اإلج ـ اءات
املوادرات الالزمة للتغلب عليهـا ،ـال عـن التحـديات اجلديـدة الق ـايا الفاتـتة ،الت كيـد
جمددا على االلتزام العاملي الذي مت التعهد به ا إسـنفوو  ،ت كيـا ،بتلويـة االحتياجـات ااااـة
ألق الولدان منوا ،مواالة تعزيز الف اكة العاملية من أجـ التفميـة لاـا أقـ الولـدان منـوا ا
مجي اجملاالت ذات األ لوية من ب نامج عم إسنفوو  ،ضمانا لتففيذ ب نامج العم علـى حنـو
عــا كام ـ ا الوق ـ املفاســب رــال الفت ـ ة املتوقيــة مــن العقــد ،ا ســياق رنــة التفميــة
املستدامة لعـام  ،2030رنـة عمـ أديـس أبابـا الاـادرة عـن املـ ا الـد ث الثالـو لتمويـ
التفمية ،الا تفك جـزءا ال يتزـزأ مـن رنـة عـام  2030تـدعمهها تكملههـا تسـاعد علـى
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توضيح سياق غاياهتا املتالة بوسائ التففيـذ مـن رـال سياسـات إجـ اءات عمليـة ،اتفـاق
بار يس الذي اعتمدتـه األرـ ايف ا اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلراريـة بفـ ن تغـ املفـا  ،إرـار
سيفداي للحد من خمار الكوارث للفت ة .2030-2015
 - 2نــدرأ أن اســتع ان مفتا ـ املــدة الفــام ال ي ـ املســتوى اــة ســاحنة لتســلي
ال ــوء علــى التــداب املوــادرات الفــ اكات اإلجــ اءات العمليــة الــا اعتمــدهتا اجلهــات
امل،تلفة ااحوة املالحة حىت اآلن من أجـ دعـم تففيـذ ب نـامج عمـ إسـنفوو  ،للفـ ع،
مفف دين أ جمتمعني ،ا اختاذ تداب عملية أر ى إرالق موادرات تـ اكات جديـدة نكـن
أن تعــزز التقــدم احمل ـ ز ا تففيــذ ب نــامج العم ـ  ،اســتفادا إىل الــزرم املتولــد عــن اجتماعــات
األمـم املتحــدة رننهـا م ا اهتــا ذات الاـلة الــا تـهدهتا الفتـ ة األرـ ة ،عــن القـ ارات
الا اختذت يها.
 - 3نــدرأ أن العــا قــد تــهد علــى مــدى العقــود القليلــة املاضــية تقــدما اجتماعيــا -
اقتااديا ملحوظا ،إذ لقق على الاـعيد العـاملي مع ـم األيفـدايف اإلمنائيـة لأللفيـة الغايـات
املق رة ا إراريفا .لكـن الولـدان تفـ مجيعهـا احلـظ الكامـ مـن يفـذا التقـدم العـاملي .قـد
كان األداء متوايفا يما بني أق الولدان منوا .عززت غالوية أق الولدان منوا ،الا تفـك أ قـ
أضع جمموعة من الولدان ،عن لقي مع ـم األيفـدايف اإلمنائيـة لأللفيـة .غـ أن الكـث مـن
أق الولدان منوا قد قام باعتماد سياسات أقوى ،بتعزيز احلوكمة ،لقي مكاسـب كـو ة ا
احلـد مــن انتفــار الفقـ املــدق  ،لســني الفتــائج املتحققــة ا جمــاث الاــحة التعلــيم .كانـ
رنى التقدم احمل ز حنو لقي األيفـدايف اإلمنائيـة لأللفيـة غ يفـا مـن األيفـدايف اإلمنائيـة املتفـ
عليها د ليا أبن ما كان ا أق الولدان منوا الا ا حبـاالت الفــزاع مـا بعـد انتـهاء الـ اع
لتاج تلك الولدان إىل اعتماد نههج حمددة السياق ،تفم توجيـه السياسـات الورفيـة الـدعم
الد ث حنو أيفدايف بعيفها.
 - ٤نــدرأ أن أقـ الولــدان منــوا ،علــى الـ غم ــا تواجهــه مــن لــديات معوقــات ،اثـ
إمكانــات ضــ،مة مــن املــوارد الوف ـ ية النويعيــة الــا نكــن االســتفادة ــا ا لقي ـ الفمــو
االقتاــادي ال ــال ال رــاء األمــن الغــذائي أمــن الناقــة ا العــا  .لــذلك ،ـ ن تعزيــز
الف ـ اكة العامليــة الــا تلــع بفــك عــا االحتياجــات ااااــة ألق ـ الولــدان منــوا ،ــا يفــم
األرفا الفواب الفساء ،من ت نه أن يسهم ا ق ية إحال السالم ال راء الق ـاء علـى
الفق لقي التفمية املستدامة للزمي .
 - 5ن كــد مــن جديــد التزامفــا بتففيــذ ب نــامج عم ـ إســنفوو علــى حنــو كام ـ عــا
ا الوق املفاسـب .نعيـد أي ـا ت كيـد التزامفـا بتففيـذ رنـة التفميـة املسـتدامة لعـام 2030
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ا حيفــها باــورة كاملــة ،دعمفــا لتعمــيم م اعاهتـا ا السياســات الـ امج اإلمنائيــة الورفيــة
ألق الولدان منوا .كذلك ن كد من جديد تاميمفا علـى حفـد الوسـائ الالزمـة لتففيـذ يفـذل
اانــة مــن رــال تففــي الف ـ اكة العامليــة مــن أج ـ التفميــة املســتدامة ،ب ـ مــن الت ــامن
العاملي ،م الت كيز بافة رااة على الق اء على الفق تعزيز الفمو الفام للزميـ تففيـذ
ن م احلماية االجتماعية ،ال سيما بالفسوة للفق اء أتد الفتات ضعفا.

أ ال  -حالة التقدم احمل ز ا تففيذ ب نامج عم إسنفوو

الدر س املست،لاة

 - 6نالحظ أن بلدانا كث ة من أق الولدان منوا قـد أحـ زت تقـدما كـو ا ا لقيـ نتـائج
إمنائيــة إبابيــة مســتدامة ،علــى الــ غم مــن جــود لــديات معوقــات كــو ة .قــد ظلــ
مســتويات أداء الفمــو توقعاتــه جيــدة باســتم ار بالفســوة للعديــد مــن تلــك الولــدان .أحــد
مع ــم أق ـ الولــدان منــوا زي ـادة كــو ة ا تعوتــة املــوارد احملليــة اســت،دامها مــن أج ـ التفميــة
املستدامة .تفـك املسـ لية القيـادة الورفيـة علـى الاـعيد القنـ ي أمـ ا أساسـيا السـتدامة
التقدم احمل ز ا مجي اجملاالت ذات األ لوية من ب نامج عم إسنفوو .
 - 7يسـا رنا القلـ مــن أن أقـ الولــدان منـوا تعــاي ا جمموعهــا ،ا ســياق التوــار العــام
ا االقتااد الد ث ،من توـار اقتاـاداهتا ،مـ اضفـان معـدالت الفمـو مـن  5.1ا املائـة ا
عــام  201٤إىل مــا يقــدر بفســوة  ٤.5ا املائــة ا عــام  ،)1(2015يفــو مــا يق ـ بفــدة عــن
معــد الفمــو الــذي لق ـ رــال الفت ـ ة  ،2010-2001يوعــد كــث ا عــن يفــديف التفميــة
املستدامة املتمث ا منو الفاتج احمللي اإلمجاث سفويا بفسـوة ال تقـ عـن  7ا املائـة ا املسـتقو
الق يــب ،تــهدت الولــدان الــا تعتمــد اعتمــادا كــو ا علــى اــادراهتا مــن الســل األساســية
اضفاضا اضحا ا حاائ اادراهتا منو ناجتها احمللي اإلمجاث.
 - 8نــدرأ أن بلــدانا كــث ة مــن أق ـ الولــدان منــوا مــا زال ـ تواجــه لــديات معوقــات
يفيكلية متعددة ،تفم ا مجلة أمور ضي قواعد اإلنتاج التادي  ،ركود تـد قات التزـارة
االستثمار ،تفاقص منو اإلنتاجية ،ضـع إدارة األراضـي املـوارد النويعيـة ،انتفـار الفقـ
اجلــوع ســوء التغذيــة .تتفــاقم يفــذل التحــديات النويلــة األمــد بفع ـ التحــديات اجلديــدة
الفاتــتة ،مث ـ تغ ـ املفــا  ،زيــادة الكــوارث النويعيــة حــاالت النــوار املتعلقــة بالاــحة
العامـــة ،الفـ ــزاعات ،تفـــاقص أســـعار الســـل األساســـية ،تزايـــد تـــد قات رؤ س األمـــوا
_________________
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إىل ااارج .ما حيدث لو يفيكلي يعاجل املعوقات امل سسـية املتعلقـة بالقـدرات ،سـت
أق الولدان منوا ع ضة مل،تل الادمات االقتاادية االجتماعية الويتية.
 - 9يلــزم اســتم ار الــدعم ااــارجي القــوي ،ــا ا ذلــك مــن رــال املســاعدة اإلمنائيــة
ال مسية ،من أج إكما املوارد احمللية السياسـات الـ امج الورفيـة ،بغيـة مسـاعدة كـ بلـد
من أق الولدان منوا باورة عالة ا معاجلة يفذل املسائ اهلامة .حنن معت ـون ـا لأل ـليات
احلالية املتاحة ألق الولدان منوا من مسامهات يفامة.
 - 10ندرأ أن من ال ـ ري ،لتحقيـ ب نـامج عمـ إسـنفوو الوعـد الاـادر ا إرـار
رنــة التفميــة لعــام  2030ب ـ ال فل ـ ال كــب أحــدا ،أن ب ـ ي اختــاذ إج ـ اءات س ـ يعة ا
اجملاالت املتالة بالقدرات اإلنتاجية ،اهلياك األساسية الناقـة ،الزراعـة ،األمـن الغـذائي،
التغذيـة التفميــة ال يفيــة ،االقتاـاد ،التزــارة االســتثمار ،احلوكمـة ال تــيدة علــى مجيـ
املستويات ،التفمية الوف ية ،املسا اة بني اجلفسني اكني الفساء الفتيـات ،اويـ التفميـة،
العلم التكفولوجيا االبتكار ،اهلز ة التحويالت املالية ،بفاء القدرة على التحم .
املقااد األيفدايف الغايات العامة
 - 11حنن ندرأ أنه على ال غم من أن أق الولـدان منـوا قـد بـذل جهـودا كـو ة مـن أجـ
لقي املقااد األيفدايف الغايات الـواردة ا ب نـامج عمـ إسـنفوو  ،ال يـزا يففـاأ الكـث
ا يـتعني علـى تلـك الولـدان تـ كائها ا التفميـة عملـه .اـة حاجـة إىل تعزيـز التقـدم احملـ ز
ا مجيـ القناعـات .حنـن ن كـد مـن جديـد التزامفـا بـ يالء ايفتمـام رـاد ألقـ الولـدان منـوا
ا سياق تففيذ رنة التفمية املستدامة لعام .2030
اا ج من تة أق الولدان منوا
 - 12هنفـ الولـدان الــا ر جـ مـن تــة أقـ الولـدان منــوا ن حـب بو ـاء العديــد مـن أقـ
الولدان منوا عاي اا ج من تلك الفتة ب ع اب بلدان كـث ة غ يفـا عـن تنلعهـا إىل ذلـك.
نالحظ م القل أنه مفذ أن مت ا عام  1971إباد تة أق الولـدان منـوا ،فـ ج مـن تلـك
الفتة رمسيا سوى أربعـة بلـدان .اسـتفادا إىل االجتايفـات احلاليـة ،سـيلزم بـذ جهـود مت ـا ة
نفــنة لــتمكني ناـ أقـ الولــدان منــوا مــن اســتيفاء معــاي ااـ ج مــن تلــك الفتــة حبلــو
عــام  ،2020علــى الفحــو املتــورى ا ب نــامج عم ـ إســنفوو  .يفوغــي إيــالء ايفتمــام رــاد
إىل االنتقــا الســلس للولــدان الــا ر جــ مــن ضــ أقــ الولــدان منــوا ،ــا يتماتــى مــ
است اتيزيتها االنتقالية ،م م اعاة احلالة اإلمنائية ااااة لك بلد.
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القدرة اإلنتاجية
 - 13حنن نسلم ب ن زيادة القدرة اإلنتاجية ت دي إىل الفمو االقتاادي التفميـة االجتماعيـة
الفــاملني للزميـ  ،يفــي أمـ حيــوي لتحقيـ التفميــة املســتدامة بفــاء القــدرة علــى التكيـ .
رال السفوات اامـس املاضـية ،أحـ ز تقـدم حمـد د ا تفويـ اإلنتـاج إضـا ة القيمـة ،ا
املفاركة الفعا لة من جانب أق الولـدان منـوا ا سالسـ القيمـة اإلقليميـة العامليـة ،الـا تتسـم
ب مهيــة حامســة بالفســوة لتلــك الولــدان يمــا يتعل ـ بوق ـ تع ضــها للتــهميا ،بفــاء القــدرات
اإلنتاجيــة ،تسـ ي التحــو اهليكلــي ،تــو العمالــة الكاملــة املفتزــة إتاحــة العمـ الالئـ
للزمي  ،ا يت أ أ ا س يعا علـى اـعيد الق ـاء علـى الفقـ  .تتنلـب يفـذل احلالـة تـدرالت
تتاــ بالسياســـات االســـت اتيزية علـــى الاـــعد د ن الـــوري الـــوري اإلقليمـــي الـــد ث،
كـذلك علـى املســتوى القنـاعي .ا يفـذا الاــدد ،نكـن أن يـ دي التعــا ن التكامـ علــى
الاعيد اإلقليمي د راً حمفِّزاً.
اهلي اك األساسية الناقة
 - 1٤ن كد أن ض يفياك أساسية مادية مستدامة قـادرة علـى التكيـ تعزيـز التاـفي
املستدام تفزي االبتكار مـن املتنلوـات اهلامـة للفمـو االقتاـادي املنـ د التفميـة املسـتدامة.
مــن ال ـ ري تــو قــدر كــو مــن االســتثمار تفميــة التكفولوجيــا ،مــن رــال ســو مفــها
الف اكات بني القناعني العام ااـاد التمويـ املوتكـ التكامـ اإلقليمـي ،علـى أن تـدعم
ذلك سياسات ارسات م سسات لوائح رفية مفاسوة تفا ة تفز على جـود مفـا
استثماري قوي .من األمور األر ى الا ال تزا هلا أمهيـة بالغـة لتفميـة اهلياكـ األساسـية ا
أق الولدان منـوا تعزيـز الـدعم املـاث الـتقي الـذي يقدمـه الفـ كاء ا التفميـة لتنـوي اهلياكـ
األساسية اإلدارة ا أق الولدان منوا ،إضا ة إىل مواالة دعم اجلهود الا توـذهلا تلـك الولـدان
من أج تعزيز مفا االسـتثمار األساسـي ،تفـزي العلـوم التكفولوجيـا االبتكـار ،تيسـ
نق ـ املهــارات املعــاريف التكفولوجيــا ذات الاــلة مــن أج ـ تفميــة اهلياك ـ األساســية ـ
ت ط متف عليها.
 - 15ن كد أن الفزوة احلادة ا الناقة الا تواجهها أق الولدان منـوا تفـك قيـدا تـديدا
على التحو اهليكلي ا تلـك الولـدان .ا كـث مـن األحيـان ،ال تتـوا سـو احلاـو علـى
الناقــة بســوب اال تقــار إىل التموي ـ التكفولوجيــا اهلياك ـ األساســية الالزمــة لتوليــد الناقــة
توريديفا ،األرذ ب ج اءات التف يم املفاسوة ،تـو املهـارات التقفيـة االقتاـادية .يفـك
تنــوي املهــارات لســني قــدرة املفــاري احملليــة علــى تقــدمل مســتوى جيــد مــن املفتزــات
اادمات على أساس مستدام اقتااديا أم ين يفامني أي ا مـن أجـ إنفـاء ن ـم للناقـة ختـدم
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اجلمي تا أي ـا إىل املفـار ال يفيـة تـات السـكان األكثـ قـ ا .سـتكون معاجلـة يفـذل
املســائ حامســة ا إتاحــة اإلمكانيــة أمــام اجلمي ـ حبلــو عــام  2030للحاــو علــى الناقــة
احلديثة املستدامة بتكلفة معقولـة علـى حنـو مو ـوق .تلـك اإلمكانيـة تفـك عـامال رئيسـيا
نكّن من لقي التفمية ي اعفها ،نكن أن يفز علـى تفميـة القنـاع ااـاد ،يعـزز بفـاء
القدرات اإلنتاجية ،يوس التزارة ،يدعم ـ د احلاـو علـى رـدمات اجتماعيـة أ ـ ،
يعزز األمن الغـذائي .ضـمان التقـدم التكفولـوجي يفـو أي ـا عفاـ أساسـي ا إبـاد حلـو
دائمة للتحـديات ،سـواء االقتاـادية أ الويتيـة ،مـن قويـ تـو العمالـة املفتزـة إتاحـة العمـ
الالئ للزمي تعزيز الكفاءة ا است،دام الناقة.
الزراعة األمن الغذائي التغذية التفمية ال يفية
 - 16حنن نعت يف ب ن التقدم احملـ ز ا تفميـة القنـاع الزراعـي الاـفاعات املتاـلة ـا الـا
يعم يها أكث من نا السكان ا مع م أق الولدان منوا ،أم بالغ األمهيـة لتحقيـ التفميـة
املستدامة.
 - 17ندرأ أن اضفان اإلنتاجية الزراعية مس لة توا الغذاء اآلمن بتكلفة نكـن لملـها
مــا زاال ين حــان لــديات يفائلــة ا العديــد مــن أق ـ الولــدان منــوا .يففــاأ حنــو  210ماليــني
ت،ص ا أق الولدان منوا ،مع مهم ا املفار ال يفية ،ال يسـتنيعون احلاـو علـى أغذيـة
كا ية م مونـة مغذيـة .عـال ة علـى ذلـك ،ـ ن أقـ الولـدان منـوا رـذة ا التح ـ نـى
س ـ يعة ،نســوة ســكان احل ـ الــذين يعــانون مــن اجلــوع ســوء التغذيــة رــذة ا االزديــاد.
ال يــزا القنــاع الزراعــي ا أق ـ الولــدان منــوا يت ـ بعوام ـ يفيكليــة مــن قوي ـ عــدم كفايــة
االس ـتثمار العــام ااــاد ا اهلياك ـ األساســية املاديــة ،ا الوحــوث ااــدمات اإلرتــادية
الزراعية ،حمد دية د الواو إىل األسواق ،انعدام احليازة امل مونة لألراضـي  -ال سـيما
بالفسوة للمزارعني أاحاب احليازات الاغ ة الفساء ،ضـع بفـاء القـدرات ،بـ ء التقـدم
ا اإلاــالحات التف يميــة السياســاتية ،ا التنــور العلمــي التكفولــوجي ،انعــدام ـ د
احلاو على اادمات املالية ،ـا ا ذلـك التـ مني ،سـوء املفـا االسـتثماري ،عـدم كفايـة
الــدعم املقــدم لتعزيــز ض ـ امل ـ أة ا املفــار ال يفيــة ،ـ ن القيــود علــى التزــارة جــود
تفويفات ا األسواق الزراع ية العامليـة ،االحتفـامب ،ز نـات حكوميـة ب سـلوب يـ تـ ا
ضــارا ا األمــن الغــذائي ،ــال عــن الاــدمات االقتاــادية الد ريــة مث ـ تقلوــات األســعار.
نالحظ أن أق من  7ا املائة من جمموع املساعدة اإلمنائيـة ال مسيـة املوجهـة إىل أقـ الولـدان
منوا فاص للزراعة .عال ة على ذ لك ،ما ب حـ التفميـة الزراعيـة تعـاي مـن اآل ـار ال ـارة
لــتغ املفــا ال ــوايف اجلويــة الوالغــة الفــدة ،جــود أمنــاط للنقــس أاــعب ا التفو ـ ــا،
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تــديفور الت بــة ،تسـ ب امليــال املاحلــة ،ارتفــاع مســتوى ســنح الوحـ التحــات الســاحلي،
االحنسار ا ة امليال تديفور نوعية امليال بسوب زيادة توات حاالت اجلفايف الفي ـانات،
تلــوث الت بــة امليــال .حنــن ن كــد مــن جديــد التزامفــا بالعمـ معــا مــن أجـ التاــدي هلــذل
التحديات ا أق الولدان منوا .نالحظ أي ـا أنـه ال غـن عـن اإلدارة املتكاملـة للمـوارد املائيـة
األرذ بفههج مفت كة بني القناعات ا جماالت امليال الغذاء الناقة ،مـن أجـ زيـادة أ جـه
التآزر إدارة املقاي ات.
االقتااد التزارة االستثمار
 - 18يسا رنا القل ألن معدالت الفمو ا أق الولدان منوا قـد اضف ـ مفـذ عـام ،2011
نفــدد علــى أمهيــة عكــس يفــذا االجتــال .حســب مــا لــدد ا ب نــامج عمـ إســنفوو  ،ـ ن
التزــارة االســتثمار مهــا مــن احمل كــات ال ئيســية للفمــو االقتاــادي ،توليــد ـ د العم ـ ،
لقي التحو اهليكلي .يتمث التحدي القائم أي ا ا تعزيز الفمـو الفـام للزميـ  ،بنـ ق
مفها اكني مجي الفساء الفتيات لقي املسا اة بني اجلفسني ،م تفزي التفميـة املسـتدامة،
ن ا ألن ت ة احلد من الفق ال تتفاسب م معد الفمو االقتاادي.
 - 19نالحــظ أن بعــت التحســن قــد ر ـ أ علــى إمكانيــة الواــو إىل األســواق بالفســوة
ملفتزات أق الولدان منـوا ا بعـت الولـدان الفاميـة رـال السـفوات اامـس األرـ ة .نعـ ب
عن قلقفا من أن اادرات أق الولدان منوا ال تـزا تت كـز ا عـدد قليـ مـن املفتزـات األ ليـة
الع ضة لتقلب أسعار السـل األساسـية للاـدمات االقتاـادية الويتيـة ااارجيـة .قـد ظلـ
حاــة أقــ الولــدان منــوا ا الاــادرات العامليــة راكــدة ،إذ بلغــ نســوتها  1.1ا املائــة ا
تلـك الفسـوة إىل  0.97ا املائـة ا عـام  ،2015يفـو مسـتوى يقـ
عام  ،201٤اضف
كث ا عن اهلديف الوارد ا ب نامج عم إسنفوو املتمث ا م اعفة حاة تلك الولدان مـن
الاادرات العاملية حبلو عـام  . 2020نقـ بـ ن جـود ن ـام جتـاري عـاملي متعـدد األرـ ايف
قــائم علــى قواعــد مففــتح غــ اييــزي مفاــ أمــ أساســي لتعزيــز تفويــ الاــادرات،
التزارة ،الفمو االقتاادي.
 - 20يسا رنا القل من أن حاة أق الولـدان منـوا ا تـد قات االسـتثمار املواتـ األجـفع
الــواردة علــى الاــعيد العــاملي ال ت ـزا د ن تغــي تق يوــا مفــذ عــام  ،2013إذ تولــغ نســوتها
 1.9ا املائة ،ا حني أن االستثمارات املوات ة األجفوية ا أقـ الولـدان منـوا ال تـزا مت كـزة
ا عدد قلي من االقتاادات الغفيـة بـالث ات املعدنيـة .ن كـد أن التفويـ االقتاـادي إبـاد
بيتة إبابية مواتية لالستثمارات على مجيـ املسـتويات ،ـال عـن تقويـة السياسـات التـداب
ت كيزيفا من جانب أقـ الولـدان منـوا ،بلـدان مففـ االسـتثمار املواتـ األجـفع ،املف مـات
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الد ليــة ،أاــحاب املاــلحة اآلر ـ ين ،أمــور نكــن أن تزيــد كــث ا مــن تــد قات االســتثمار
املوات األجفع إىل أق الولدان منوا ا السفوات القادمة.
 - 21نسلم ب ن تو العمالة الكاملة املفتزة العمـ الكـ مل للزميـ ي ـ يفـد ا أساسـيا
من أيفـدايف االقتاـاد الكلـي السياسـات ال ـ يوية لكـي تاـ مفـا الفمـو إىل مجيـ الفـاس،
ااــة الفق ـ اء مفــهم ،م ـ الت كيــز علــى االســت اتيزيات املتعاضــدة الــا ت ـ دي إىل التوس ـ
الس ي ا العمالة املفتزة ا أق الولدان منوا الفهون إىل أقاى حد سـامهة املـ أة الفـواب
ا الفمو االقتاادي احلد من الفق .
احلوكمة ال تيدة على مجي املستويات التفمية الوف ية
 - 22ندرأ أن تعزيز محاية حقـوق اإلنسـان ،احلوكمـة ال تـيدة ،الفـفا ية ،املفـاركة
الدنق ارية ،سيادة القانون على الاعيدين الوري الد ث ،التفميـة الوفـ ية ،املسـا اة بـني
اجلفســني ،اكــني الفســاء الفتيــات كلــها عفاا ـ أساســية لتحقي ـ الســالم ال رــاء التفميــة
املستدامة ا أق الولدان منوا .مفذ اعتماد ب نامج عمـ إسـنفوو  ،أحـ زت أقـ الولـدان منـوا
قدرا من التقدم ا يفذل اجملاالت ،لكن ما زا يتعني بذ جهود كو ة .قـد ان ـم بلـدان
عديدة مـن أقـ الولـدان منـوا إىل تـ اكة احلكومـات املففتحـة ،حنـن ن حـب بااللتزامـات الـا
تعهدت ا جبع حكوماهتـا أكثـ انفتاحـا ر ـوعا للمسـاءلة جتا بـا مـ املـوارفني .ان ـم
ا فان أربعون بلدا من أق الولدان منوا إىل األر ايف ا اتفاقية األمم املتحدة ملكا حـة الفسـاد.
أه ح ز تقدم كو حنو لقي يفديف تو التعليم للزمي على املستوى االبتدائي ،مشـ ذلـك
لقيــ التكـــا بـــني اجلفســـني ا لـــو أقــ الولـــدان منـــوا .تفـــك الفســـاء مـــا يقــ ب مـــن
 20ا املائة من مجي ال ملانيني ا أق الولدان منوا .حنن نسلم ب نه ال سوي إىل لقي كامـ
اإلمكانات الوف ية لقي التفميـة املسـتدامة إذا ظلـ الفسـاء الفتيـات حم مـات مـن التمتـ
بكام حبقوق اإلنسان الف د الواجوة هلن.
 - 23ندرأ أن املوارد الوف ية املايف ة امل يفلة نكن أن تسايفم مسـامهات يفامـة ا التفميـة
املستدامة ا أق الولدان منوا .رغـم التقـدم الكـو الـذي أحـ ز اـوب تـو التعلـيم للزميـ
على املستوى االبتدائي الثانوي ،ال يزا يففاأ الكث ا يفوغي عملـه للت كـد مـن تـوا سـو
احلاو على التعليم اجليد ا أق الولدان منوا لألرفا ا سن التعليم االبتدائي غـ امللـتحقني
باملــدارس ،الــذين يزيــد عــدديفم علــى  2٤مليــون رفـ  ،للمـ ايفقني ــن يفــم ا ســن م حلــة
التعليم اإلعدادي غ ملتحقني باملدارس ،عدديفم أكث من  22مليون م ايفـ  .يلـزم أي ـا
تعزيز اجلهود الا توذهلا أق الولدان منـوا تـ كاؤيفا ا التفميـة لكفالـة جـودة التعلـيم ضـمان
أن يز د التعليم مجي املتعلمني باملهارات الالزمة للتوظي للحاو على العم الالئ .
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 - 2٤نالحظ أن يففـاأ أي ـا حاجـة إىل بـذ مزيـد مـن اجلهـود لتحسـني إتـ اأ الفـواب
اكيفهم .الفواب حيتاج اا للتعلم العم املفاركة ا عمليـات اـف القـ ار اإلسـهام
ا بفاء جمتمعات تاملة للزمي سلمية رالية من العف  .يلزم بذ جهـود رااـة ل ـمان
أن يتمت مجي الفواب ،ـن ـيهم الفتيـات ،بسـو احلاـو علـى ـ د الـتعلم مـدى احليـاة،
باملســا اة ا إمكانيــة احلاــو إىل التعلــيم ذي الفوعيــة اجليــدة علــى مجي ـ املســتويات :أي
م حلــة النفولــة املوكـ ة ،التعلــيم االبتــدائي الثــانوي اجلــامعي ،ــال عــن التــدريب الــتقي
املهي .ا يفـذا الاـدد ،نالحـظ مـ القلـ عـدم إحـ از تقـدم ا سـد الفزـوة بـني اجلفسـني
يما يتعل ب مكانية االلتحاق بالتعليم الثانوي االستم ار يه إاامه.
املسا اة بني اجلفسني اكني الفساء الفتيات
 - 25ندرأ أنه يلزم بذ مزيد مـن اجلهـود إلزالـة احلـواجز الـا تواجههـا الفسـاء الفتيـات
يما يتعل بالعف اجلفساي ،الواـو إىل بيتـات تعلـم مفـة ،احلاـو علـى التعلـيم اجليـد،
إمكانيـــة اللزـــوء إىل ن ـــم العدالـــة اجلفائيـــة ،احلاـــو علـــى رـــدمات ال عايـــة الاـــحية،
ــا ا ذلــك الاــحة اجلفســية اإل ابيــة ،علــى ميــال الفــ ب امل مونــة رــدمات الاــ يف
الاـحي ،احلـ ا التمتـ بـالف د االقتاـادية علـى قـدم املسـا اة مـ ال جـ  ،مثـ العمالــة،
العم الالئ  ،املسا اة ا األج عن العم املتسـا ي أ العمـ املتسـا ي القيمـة ،مواتـ ة
األعما احل ة ،امل فاركة ا التزـارة ،إمكانيـة احلاـو علـى املـوارد اإلنتاجيـة امتالكهـا،
ا ا ذلك ملكية األراضـي غ يفـا مـن املمتلكـات ،االئتمـان ،املـ اث ،املـوارد النويعيـة،
التكفولوجيـا اجلديـدة املالئمـة .الفســاء الفتيـات يفـن أي ـا أكثـ ع ضـة آل ـار تغـ املفــا .
عليفــا أن نعمـ علـى تعزيــز ايفتمامفــا باملفــاركة الكاملــة الفعليــة للفســاء الفتيــات ا اــف
الق ار على مجي املستويات بالق اء على التمييز مجي أتـكا العفـ املمارسـات ال ـارة
ضد الفساء الفتيات ،ا ا ذلك ز اج األرفا الـز اج املوكـ القسـ ي تفـويه األع ـاء
التفاسلية لإلناث.
 - 26ن كد من جديـد أن لقيـ املسـا اة بـني اجلفسـني ،اكـني الفسـاء الفتيـات كا ـةً،
اإلعمـا الكامـ حلقـوق اإلنسـان الواجوـة جلميـ الوفـ يفـي عفااـ أساسـية لتحقيـ الفمــو
االقتاادي التفمية املستدامة على حنو م ّن د تام مفا  .نكـ ر الت كيـد علـى ضـ رة
تعمــيم م اعــاة املف ــور اجلفســاي ،ــا يفــم القيــام ب ـ ج اءات اســتثمارات حمــددة اهلــديف
ا إرار ض تففيذ مجي السياسات املالية االقتاادية الويتية االجتماعية.
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اوي التفمية
 - 27ندرأ أنه من األمهية كان تو قدر كو من املوارد العامة احملليـة الورفيـة اإلضـا ية،
مففوعة باملسـاعدة ال د ليـة حسـب االقت ـاء ،ابتغـاء لقيـ التفميـة املسـتدامة بلـو أيفـدايف
التفمية املسـتدامة .قـد اعتهـ يف ا أيفـدايف رنـة التفميـة املسـتدامة لعـام  2030رنـة عمـ
أديـس أبابـا بالـد ر احملـوري الــذي ت ديـه تعوتـة املـوارد احملليـة الــذي ي كـدل موـدأ تـوث زمــام
املوـادرة علــى الاــعيد الــوري املسـامهة اهلامــة مــن االســتثمار ااـاد ،ــا ا ذلــك االســتثمار
األجفع املوات من أج لقي التفمية املسـتدامة .مـ أن أقـ الولـدان منـوا قـد بـذل جهـودا
كو ة لتعوتة املوارد احمللية اجتذاب االستثمار اااد ،يلزم إح از مزيد من التقدم.
 - 28نالحظ أن التعا ن بني األ مـم املتحـدة جمموعـة العفـ ين مف مـة التعـا ن التفميـة
ا امليــدان االقتاــادي الوفــك الــد ث اــفد ق الفقــد الــد ث أســف عــن إح ـ از تقــدم علــى
الاعيد الد ث ا لديد مواجهة لديات تآك الوعاء ال ـ يع لويـ األربـا الـا تواجـه
الولدان الفامية ،الت كد من أن مجي الولدا ن ،ا يهـا أقـ الولـدان منـوا ،تسـتفيد مـن الزيـادات
ا الفــفا ية ال ـ يوية توــاد املعلومــات ،بســو مفــها تففيــذ املعيــار الــد ث اجلديــد للتوــاد
التلقائي للمعلومات.
 - 29يسا رنا القل أي ا إزاء ت التد قات املاليـة غـ املفـ عة علـى استفــزايف املـوارد
بعيدا عن أق ا لولدان منـوا .التـد قات املاليـة غـ املفـ عة هلـا تـ سـلع علـى تعوتـة املـوارد
احمللية استدامة املالية العامة .كما تت ر التفميـة بسـوب األنفـنة الـا تسـتفد إليهـا التـد قات
املالية غ املف عة ،مثـ الفسـاد االرـتالس االحتيـا التـه ب ال ـ يع املـالذات اآلمفـة
الا تفف حوا ز لفق األاو املس قة إىل ااارج غس األموا االستغال غ املفـ ع
للموارد النويعية .نفدد على أمهية العم معا ،ا ا ذلـك عـن ر يـ زيـادة التعـا ن الـد ث
من أج الق اء على الفسـاد كفـ األاـو املسـ قة جتميـديفا اسـت داديفا إعادهتـا إىل
بلداهنا األالية ،على حنو يتس م أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكا حة الفساد.
 - 30حنن ندرأ أن التموي العـام الـد ث يـ دي د را مهمـا ا تكملـة اجلهـود الـا توـذهلا
الولدان لتعوتة املوارد العامة حمليـا .ال تـزا املسـاعدة اإلمنائيـة ال مسيـة تفـك بالفسـوة جملموعـة
أق الولدان منوا أك مادر للتموي ااارجي .كـان االضفـان ا املسـاعدة اإلمنائيـة ال مسيـة
املوجهــة إىل أقــ الولــدان منــوا رــال الســفوات األرــ ة اجتايفــا يوعــو علــى القلــ  ،ي ــ
مستوى  0.09ا املائة من الدر القومي اإلمجاث الذي لقـ ا عـام  201٤د ن مسـتوى
 0.15-0.20ا املائــة املســتهديف الــذي التــزم بــه العديــد مــن الولــدان املتقدمــة .ا يفــذا
السياق ،حني علما حبد ث زيـادة حقيقيـة بفسـوة أربعـة ا املائـة ا املسـاعدة اإلمنائيـة ال مسيـة
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الثفائية املقدمة إىل أق الولدان منوًا ا عام  ،2015بتوقـ أن يسـتم ارتفـاع حاـة املسـاعدة
اإلمنائيــة ال مسيــة املقدمــة إىل تلــك الولــدان ا الفت ـ ة  ،2019-2016ــا يــوحي بـ ن الولــدان
املتقدمــة الفمــو رــذة ا عكــس االجتــال إىل االضفــان ا املســاعدة اإلمنائيــة ال مسيــة املقدمــة
إىل أقـ الولــدان منــوًا افــيا مـ االلتــزام الــذي تعهــدت بــه مف مــة التعــا ن التفميــة ا امليــدان
االقتاــادي ا اجتماعهــا ال ي ـ املســتوى املعقــود ا عــام  201٤ب ـ ن تعكــس االجتــال حنــو
االضفــان ا املســاعدة اإلمنائيــة ال مسيــة املقدمــة إىل أقـ الولــدان منــواً .نالحــظ مـ القلـ أن
االست ثمار املواتـ األجـفع ا تلـك الولـدان ظـ ابتـا مـن حيـو نسـوته إىل االسـتثمار األجـفع
املوات العاملي حماورا ا عـدد قليـ مـن الولـدان القناعـات .نفـول أي ـا باألمهيـة املتزايـدة
للتحويالت املالية.
 - 31ن حــب بــالق ار الــذي اختــذل جملــس إدارة اــفد ق الفقــد الــد ث ا اآل ن ـة األر ـ ة
بزيـادة ـ د احلاـو علـى مـواردل بفـ ط ميسـ ة بفسـوة  50ا املائـة لفائـدة أتـد الولــدان
ق ا ضعفا.
 - 32ندرأ لديات املديونية احل جة القدرة عن لمـ الـديون الـا يواجههـا بعـت أقـ
الولدان منوا .نسلم ب ن القدرة على لم الدين على املـدى النويـ تتوقـ علـى مجلـة أمـور
مفـها الفمـو االقتاـادي تعوتـة املـوارد احملليـة الد ليـة ،التوقعـات املتعلقـة باـادرات الولــدان
املديفة ،إدارة الدين على حنو نكن لمله ،اتوـاع سياسـات سـليمة ا جمـا االقتاـاد الكلـي
تدعم أي ا إباد د العمـ  ،اإلدارة املاليـة العامـة السـليمة علـى مجيـ املسـتويات ،ضـ
أر تف يمية تفا ة عالة ،الفزا ا التغلب على املفاك اهليكلية للتفمية.
العلم التكفولوجيا االبتكار
 - 33إنفـا نـدرأ أن ب نــامج عمـ إسـنفوو يواــي بـ ن توـذ أقـ الولـدان منـوا الفـ كاء
ا التفميــة جهــودا مت ــا ة مــن أج ـ بفــاء القــدرات ا جمــا العلــم التكفولوجيــا االبتكــار
كيما يتسـن لتلـك الولـدان إبـاد تسـ ،حلـو موتكـ ة لتحـديات التفميـة املسـتدامة تعزيـز
القدرات احمللية ألغ ان الوحو التنوي من أج تذلي العقوات اهليكليـة أمـام لقيـ التفميـة
املسـتدامة الـا تواجههـا تلـك الولـدان .علـى الـ غم مـن أمهيـة العلـم التكفولوجيـا االبتكـار
لتعزيز الفتائج اإلمنائية اإلبابية ،ـ ن أقـ الولـدان منـوا لـ ز تقـدما كـو ا ا يفـذا اجملـا مفـذ
اعتماد ب نامج عم إسنفوو  .يسا رنا القل من أن أق من  7ا املائـة مـن األسـ املعيفـية
ا أق الولدان منوا لـديها إمكانيـة الواـو إىل تـوكة اإلنت نـ  ،أن العديـد مـن أقـ الولـدان
منوا تفتق إىل سو الواو إىل تكفولوجيا املعلومات االتااالت بتكلفة ميسورة ،أن عـد
العلم التكفولوجيا االبتكار يتحق بعده بالفسـوة إىل أغلويـة الفقـ اء ،نفـدد علـى ضـ رة
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تس ،التكفولوجيا عليا من أج سد الفزوة ال قميـة .ا يفـذا الاـدد ،نفـدد علـى األمهيـة
املتزايدة للعلم التكفولوجيا االبتكار ا تعزيـز الفتـائج اإلمنائيـة اإلبابيـة ،ـا ا ذلـك ا أقـ
الولدان منوا.
بفاء القدرة على الامود
 - 3٤إنفا نفع بوالغ القل ألن أق الولدان منوا تت على حنو غـ متفاسـب باآل ـار ال ـارة
لتغ املفـا بسـوب القيـود الفـديدة الـا لـد مـن قـدراهتا ،مـن يفـذل اآل ـار اجلفـايف املسـتم
ال وايف اجلوية الفديدة ،ارتفاع مستوى سنح الوح  ،التحات السـاحلي ،تسـ ب امليـال
ز ـ الــوح ات اجلليديــة ،لمــت احملينــات ،االرتفــاع
املاحلــة ،الفي ــانات الفامجــة عــن تف ا
ا ت ة الكو ارث النويعية الكـوارث الـا يفـي مـن اـف اإلنسـان ـال عـن زيـادة اريفـا،
اا يفك رن ا إضا يا يهـدد األمـن الغـذائي اجلهـود ال اميـة إىل الق ـاء علـى الفقـ لقيـ
التفميــة املســتدامة .يســا رنا قلـ عميـ ألن الزيــادة ا درجــة احلـ ارة علــى الاــعيد العــاملي،
ارتفاع مستوى سـنح ا لوحـ  ،لمـت احملينـات ،اآل ـار األرـ ى لـتغ املفـا تـ تـ ا
رن ا على املفار الساحلية على أقـ الولـدان منـوا الـا يفـي مـن الولـدان السـاحلية الوارتـة.
من د اعي قلقفا أي ا أن الفساء الفتيات كث ا ما يت رن على حنـو غـ متفاسـب مـن ـار
تغ املفا املفاك الويتية األر ى.
 - 35نالحظ أن ب نامج عم إسنفوو يسل ال وء على ضع مفاعـة أقـ الولـدان منـوا
أمام جمموعة متفوعة من الادمات الكوارث ،ال عن تغ املفا  ،ن كد علـى أن موـوارن
ال ع يفذل هتدد بتقويت الكث من املكاسب اإلمنائية الا حققتـها تلـك الولـدان علـى مـدى
العق د املاضـي .قـد اعتهـ يف ا إرـار سـفداي للحـد مـن خمـار الكـوارث بارتفـاع مسـتويات
ال ع اان ا أق الولـدان منـوا ،حيـو تتزـا ز ا كـث مـن األحيـان قـدرة يفـذل الولـدان
على مواجهة الكوارث التعـاا مفـها .نكـ ر الت كيـد علـى أن معاجلـة مـوارن ال ـع يفـذل
تتنلب تعزيز التعا ن الد ث ضمان إقامة ت اكات إقليمية د لية دائمـة حقيقيـة مـن أجـ
لســني قــدرة أقــ الولــدان منــوا علــى الاــمود .نفــول أي ــا ب مهيــة اعتمــاد تففيــذ رنــ
است اتيزيات رفية حملية للحد من خمار الكوارث مـن أجـ احليلولـة د ن نفـوء امل،ـار
احلد من امل،ار القائمـة تعزيـز القـدرة علـى التكيـ ا اجملـاالت االقتاـادية االجتماعيـة
الاحية الويتية .ن حب بكون العديد من أق الولدان منوا قد أبلغ عن املسامهات املزمعـة
احملــددة رفيــا ،قامــ بتاــميم تففيــذ اســت اتيزيات رفيــة للحــد مــن خمــار الكــوارث
باعتواريفا جزءا ال يتززأ من رنـ التفميـة الورفيـة مـ الت كيـز علـى التـداب الوقائيـة الفـهج
القائم على تعدد أاحاب املالحة .غ أن اجلهود الا توذهلا حمد دة الفزـا حـىت اآلن ن ـ ا
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للقيود الا لد من قدراهتا موارديفا ،ا ا ذلك على الاعيد د ن الوري .علـى الـ غم مـن
أن مع م أق الولدان منوا ضع إتكاالت من ب امج ال مان االجتماعي ،يغلب أن يكـون
نناق تغنيتها حمد دا جدا.
 - 36ا يفذا الادد ،نق ب مهية معاجلة موارن ال ع يفذل ،نت،ذ اانوات الالزمـة ا
خمتل احملا املتعددة األر ايف من أج بفاء القدرة علـى الاـمود أمـام العديـد مـن األزمـات
املتعددة غ يفا مـن التحـديات الفاتـتة املويفـة ا ب نـامج عمـ إسـنفوو  ،مثـ ب نـامج نا ـذة
التادي لألزمات التابعة للم سسة اإلمنائية الد ليـة الـذي يففـذل الوفـك الـد ث ،الـا تسـاعد
الولدان على التادي للكوارث النويعية األزمات األر ى ،افد ق أق الولـدان منـوا الـذي
أعلن املاحنون عن ت عات لفائدته بلغ  2٤8مليون د الر رـال الـد رة احلاديـة العفـ ين
مل ا األر ايف ا اتفاقية األمم املتحدة اإلرارية بف ن تغـ املفـا  ،موـادرات اـفد ق الفقـد
الد ث مث اإلعفاء امل ق من أسعار الفائدة علـى قـ ن الاـفد ق االسـتتماي للفمـو احلـد
من الفق  ،تقدمل املفح للت،في من الديون ا إرار الافد ق االسـتتماي الحتـواء الكـوارث
اإلغا ة ،الا ت دي أي ا د را يفاما ا بفاء قدرة أق الولدان منوا على الامود .بـب تعزيـز
التــداب املت،ــذة علــى الاــعيدين الــوري الــد ث مــن أج ـ ختفي ـ حــدة امل،ــار إدارهتــا،
معاجلة قابلية ت أق الولدان منوا ب نواع خمتلفة من الادمات األزمات.
 - 37نسلم ب ن أق الولدان منوا الا يفي ا حاالت الفـزاع مـا بعـد انتـهاء الفــزاع ،الـا
تعــاي مــن عــدم االســتق ار السياســي أ لــيس لــديها القــدرة علــى تــو ااــدمات األساســية،
تواجــه لــديات يفيكليــة حمــددة تتنلــب اعتمــاد هنــج حمــددة الســياق ،ــا ا ذلــك السياســات
الورفيــة تــداب الــدعم الــد ث احملــددة اهلــديف للتاــدي هلــذل التحــديات دعــم أنفــنة بفــاء
السالم بفاء الد لة التفمية املستدامة .حني علما باملواد الـا بيفتـها جمموعـة الـد السـو
املوســعة ا اانــة اجلديــدة لالضــ اط ا مســاعدة الــد اهلفــة ،يفــي الولــدان الــا تتــ
أ ت ت بالفـزاعات.
 - 38نفول بعقد امل ا الوزاري بف ن الف اكات اجلديدة من أج بفاء القدرات اإلنتاجيـة
ا أقـ ـ الولـــدان منـــوا ،الـــذي التـ ـ م ا كوتونـــو ا بـــفن ا الفتـ ـ ة مـــن  28إىل  31اـــوز/
يوليـه  ،201٤االجتمــاع الـوزاري ألقـ الولـدان منــوا ا مفنقـة ســيا احملـي اهلــاد بفـ ن
اا ج من تة أق الولدان منوا رنة التفمية ملا بعد عام  ،2015الـذي عقـد ا كااانـد ا
الفت ـ ة مــن  16إىل  18كــانون األ /ديســم  ،2015االجتمــاع الــوزاري ألق ـ الولــدان
األ يقية منوا بف ن التحو اهليكلي اا ج من تـة أقـ الولـدان منـوا رنـة التفميـة ملـا بعـد
عام  ،2015الذي عقد ا ميالنو ب يناليا ،ا الفت ة من  8إىل  10حزي ان/يونيه .2015
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انيا  -تنلعات توايات
توايات عامة
 - 39من ال ري الت،ني على الاـعيدين الـوري الـد ث لتحقيـ األيفـدايف امللموسـة
الواردة ا ب نامج عم إسنفوو  .حنن نفز أق الولدان منـوا علـى موااـلة إدمـاج ب نـامج
العم ا رننها اإلمنائية الورفية القناعية نفز ت كاءيفا ا التفمية على موااـلة إدمـاج
ب نامج العم ا أر سياساهتا ب اجمها أنفنتها الورفية املتعلقة بالتعا ن ،حسب االقت اء.
 - ٤0نك ر الت كيد على املواد الا يهست تد ا ا تففيذ ب نامج عمـ إسـنفوو  ،يفـي:
امللكيـة القيـادة القن يتــان اتوـاع هنـج متكامـ الفـ اكة احلقيقيـة التوجــه حنـو الفتــائج
السالم األمن التفمية حقوق اإلنسـان اإلناـايف إمسـاع الاـوت التمثيـ املوازنـة
بني د ر الد لة اعتوارات السوق.
 - ٤1حنن ن حب بكون رنـة التفميـة املسـتدامة لعـام  ،2030رنـة عمـ أديـس أبابـا،
اتفــاق بــاريس املعتمــد ا إرــار اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلراريــة بف ـ ن تغ ـ املفــا  ،إرــار
سيفداي للحد من خمار الكوارث للفت ة  ،2030-2015ت كد أن أضع الولدان ،ا يهـا
أق الولدان منوا ،تستح ايفتماما رااا ،جتسد مهوم تنلعـات أقـ الولـدان منـوا ،نفـ إىل
الق ار الوارد ا رنة التفمية املستدامة لعام  2030ب ن تهقام ر اب عالة مـ ت تيوـات املتابعـة
االستع ان ا مجيـ مـ ا ات عمليـات األمـم املتحـدة ذات الاـلة ،ـا ا ذلـك املـ ا ات
العمليــات املعفيــة ب ق ـ الولــدان منــوا .نفــدد علــى أمهيــة إقامــة تــآزر قــوي ا تففيــذ اان ـ
املعتمــدة ا اآل نــة األر ـ ة ب نــامج عم ـ إســنفوو علــى الاــعيدين الــوري د ن الــوري،
نفز على التفسي االتساق ا متابعة تففيذيفا.
 - ٤2نســلم أي ــا بــ ن الفــ اكات احلقيقيــة الفعالــة الدائمــة بــني أاــحاب املاــلحة
املتعــددين نكــن أن ت ـ دي د را يفامــا ا الفــهون بالتفميــة املســتدامة .سففــز علــى توــاد
املعــاريف تعزيــز التعــا ن الف ـ اكات بــني أاــحاب املاــلحة ،ــا ا ذلــك بــني احلكومــات
الف ـ كات األ ســاط األكادنيــة اجملتمـ املــدي ،ا القناعــات املســامهة ا لقي ـ أيفــدايف
التفميــة املســتدامة ا دعــم األ لويــات االســت اتيزيات القن يــة .نلتــزم ا الوقــ نفســه
بالسعي إىل هتيتة بيتة م اتية للتفمية املستدامة على مجي املستويات من جانـب مجيـ اجلهـات
الفاعلة ،بغية زيادة عالية الف اكة العاملية من أج لقي التفمية املستدامة.
 - ٤3نفز على تعزيز القدرات اإلحاـائية الورفيـة ا أقـ الولـدان منـوا ،بـدعم تعـا ن
من اجملتم الد ث بغية إحداث زيادة كو ة ا است،دام توا بيانات جيدة حسفة التوقيـ
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مو وقـة ماــففة حســب نـوع اجلــفس العمـ املفنقــة اجلغ ا يـة الــدر االنتمــاء الع قــي
اإل ي احلالة مـن حيـو اهلزـ ة اإلعاقـة غ يفـا مـن اااـائص ذات األمهيـة ا السـياقات
الورفيــــة ،يفــــي بيانــــات ضـــ رية لكفــــاءة عمليــــات ضـــ السياســــات عاليــــة املتابعــــة
االستع ان .حنن نفز أق الولدان منوا على االضنالع بعملية تقييم من أج تقييم تـوا
الويانات اإلحاـ اءات حاليـا لتففيـذ أيفـدايف التفميـة املسـتدامة ب نـامج عمـ إسـنفوو علـى
الاعيدين الوري احمللي ،كف الثغـ ات ا الويانـات بفـاء القـدرات اإلحاـائية مـن أجـ
ضمان توا مو وقية الويانات املتعلقة ب حاـاءات راـد أيفـدايف التفميـة املسـتدامة .يفوغـي
ز الفـ اكات
للف كاء ا التفمية املف مات الد ليـة ذات الاـلة تـو التعـا ن الـد ث تهفـ ر
على تو يفذا التعا ن ،ا ا ذلك من رال تقدمل الـدعم الـتقي املـاث إىل أقـ الولـدان منـوا
ا يفذا املسعى.
بفاء القدرات املفتزة
 - ٤٤إنفــا نــدرأ أمهيــة بفــاء القــدرات اإلنتاجيــة باعتوــارل عــامال حامســا للــتمكني مــن لقيـ
التفمية اا ج من تة أق الولدان منواً ،ندعو يفذل الولدان ت كاءيفا ا التفميـة إىل ضـمان
زيادة الت كيز على السياسات الوسائ ملعاجلة مس لة بفاء القدرات اإلنتاجية .ندرأ كـذلك
أن تــد قات رأس املــا ااــاد ،ال ســيما االســتثمار األجــفع املوات ـ  ،ت ـ دي د را تكميليــا
حفازا ا بفاء القدرات اإلنتاجية تعزيزيفا ا أق الولدان منـوا .هنيـب ب قـ الولـدان منـوا إىل
مواالة تعزيز املفا املسـاند لالسـتثمار بالفـ كاء ا التفميـة إىل موااـلة تقـدمل الـدعم املـاث
التقي املعزز إىل تلك الولدان من أج تنوي القدرات اإلنتاجية ،ا ا ذلـك تعزيـز القـدرات
اإلدارية ا أق الولدان منوا .نالحظ أن امل سسات املالية الد ليـة مثـ اـفد ق الفقـد الـد ث
الوفك الد ث تو أنفنة تنوي القدرات ألق الولدان منوا من رال تقـدمل املسـاعدة التقفيـة
املوات ـ ة تــدريب الســلنات القن يــة حنــن نــدعويفا إىل موااــلة تعزيــز يفــذا الــدعم ،تلويــة
منالــــب تلــــك الولــــدان احتياجاهتــــا ،ا إرــــار االلتزامــــات احلاليــــة ،قــــا للسياســــات
االست اتيزيات اإلمنائية الورفية.
ر

الولدان من قائمة أق الولدان منوا

 - ٤5نف إىل ق اري اجلمعية العامة  209/59املـ ر  20كـانون األ /ديسـم 200٤
 221/67املـ ر  21كــانون األ /ديســم  ،2012املــتعلقني باالنتقــا الســلس للولــدان
الا ت أمساؤيفا من قائمة أق الولدان منوا .نفدد على أن جهود أق الولـدان منـوا مـن أجـ
ر ـ أمسائهــا مــن قائمــة يفــذل الولــدان تســتفد إىل امتالكهــا لزمــام األمــور قيادهتــا ،باعتوــار أن
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املس لية ال ئيسية عـن التفميـة تقـ علـى عـات الولـدان نفسـها ،لكفـها لتـاج إىل الـدعم عـن
ر ي تداب ت اكة د لية ملموسة جويف ية ب من املساءلة املتوادلة عن نتائج التفمية.
 - ٤6حنو أق الولدان منوا ت كاءيفا ا التفمية على بذ جهـود أكثـ ت ـا ا رموحـا
من أج لقي يفـديف ب نـا مج عمـ إسـنفوو املتمثـ ا اكـني ناـ أقـ الولـدان منـوا مـن
استيفاء معاي اا ج من تلك الفتـة حبلـو عـام  .2020مـن املهـم أي ـا أن يهف ـ إىل ر ـ
بلد من قائمة أق الولدان منوا ال باعتوارل نقنة االة ،ب باعتوارل رنـوة حازمـة حنـو لسـني
التفمية االقتاادية كفالة ار اديفا حنو لقي التحو اهليكلي الفام احملمود .نفدد علـى
أن الفزا ا االنتقا يفوغي أن يستفد إىل است اتيزية رفية لالنتقا السلس ي عها كـ بلـد
يه امسه من قائمة أق الولدان منوا .نفز الف كاء ا التفمية ا التزـارة مف ومـة األمـم
املتحدة علـى موااـلة دعمهـا لتففيـذ اسـت اتيزيات انتقـا أقـ الولـدان منـوا كـذلك االنتقـا
السلس للولدان الا ت ـ أمساؤيفـا مـن قائمـة أقـ الولـدان منـوا جتفـب حـد ث أي ختفي ـات
زائية ا املساعدة اإلمنائية ال مسية أ املساعدة التقفية املقدمة إىل الولدان امل وعة من القائمة.
 - ٤7نـدعو الفـ كاء ا التفميــة التزـارة إىل الف ـ ا إعنــاء الولــد الـذي ي ـ امســه مــن
القائمة األ ليات التزارية الا كانـ متاحـة لـه ا السـاب بسـوب ضـعه كواحـد مـن أقـ
الولدان منوا أ ختفي ها تدربيا بغية جتفب الت،فيت الفزائي ،على أساس فائي.
 - ٤8نســلم ب مهيــة االستع اضــات الــا جت يهــا جلفــة السياســات اإلمنائيــة ملعــاي ال ـ مــن
قائمــة أق ـ الولــدان منــوا .نواــي ب ـ ن تكــون يفــذل االستع اضــات تــاملة ،م ـ م اعــاة مجي ـ
جوانب تنور السياق اإلمنائي الد ث ،ا ا ذلك اان ذات الالة.
اهلياك األساسية الناقة
 - ٤9نفـ ـ إىل اهلـــديف الـــوارد ا ب نـــامج عمـ ـ إســـنفوو املتمثـ ـ ا زيـــادة جممـــوع
اإلمدادات من الناقة األ لية للف د الواحد ا أق الولدان منوا إىل نفس مستوى الولـدان الفاميـة
األر ى لقي زيادة كـو ة ا حاـة الكه بـاء املولـدة مـن ماـادر الناقـة املتزـددة حبلـو
عام  2020تعزيز القدرات ا جما إنتاج الناقة ،جتارهتا توزيعهـا ـديف كفالـة حاـو
اجلمي على راقة معقولة التكلفـة مو وقـة مسـتدامة حديثـة حبلـو عـام  .2030نعتـ يف
ب ن اوي اهلياك األساسية اكني اجلمي من احلاو على الناقة احلديثة ،ا ا ذلـك علـى
الاعيد د ن الوري ،ي لديا كو ا يواجه أق الولدان منوا.
 - 50ن كد أي ا أنه يفوغي إيالء ايفتمـام رـاد ألقـ الولـدان منـوا علـى مـدى عقـد األمـم
املتحــدة لتــو الناقــة املســتدامة للزمي ـ ( ،)202٤-201٤كــذلك ضــمن إرــار موــادرة
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األمــني العــام لتــو الناقــة املســتدامة للزمي ـ  ،مفتــدى الناقــة املســتدامة للزمي ـ املفتــدى
العاملي للهياك األس اسية ،اللذين عهقـدا ا اآل نـة األرـ ة ،بغيـة كفالـة بلـو يفـديف حاـو
اجلميـ علــى راقــة معقولــة التكلفــة مو وقــة مســتدامة حديثــة حبلــو عــام  ،2030تلويــة
االحتياجات من اهلياك األساسية ا أق الولدان منوا.
 - 51ندعو الف كاء ا التفمية إىل مواالة دعم جهـود أقـ الولـدان منـوا مـن أجـ تنـوي
قناع الناقة ا جما توليد الناقـة توزيعهـا كفاءهتـا ،ـا ا ذلـك ا جمـا الناقـة املتزـددة
غ يفا من ماادر الناقة الف يفة الغاز النويعي ،بوسائ مفها زيادة املسـاعدة املاليـة التقفيـة
تيس استثمار القنـاع ااـاد ،قـا لأل لويـات االحتياجـات الورفيـة .ن كـد أن الزيـادة
الكو ة ا حاة الناقة املتزددة ضمن جمموعة ماادر الناقة زيـادة كفـاءة اسـت،دام الناقـة
نكن أن يدعما سو احلاو على الناقة ا أق الولدان منوا .مـن الوسـائ الفعرالـة الفاجعـة
لتحســني ضــعية حاــو الفق ـ اء علــى الناقــة دع ـ هم حلــو احلاــو علــى الكه بــاء رــارج
الفوكة .سفعم على تـو الـدعم الكـاا تيسـ االسـتفادة مـن الوحـوث التكفولوجيـا ا
جما الناقة الف يفة ،توسي نناق اهلياك األساسية تنوي التكفولوجيا لتز يـد أقـ الولـدان
منوا دمات الناقة احلديثة املستدامة.
 - 52سف مان است اتيزياتفا الورفيـة للتفميـة املسـتدامة رننـا م نـة جيـدة لالسـتثمار ا
اهلياكـ األساســية ،مـ العمـ أي ــا علــى تعزيــز بيتاتفــا احملليــة امل اتيــة لالســتثمار .حنــن نعيــد
ت كيــد التزامفــا بتــو الــدعم املــاث الــتقي املعــزز لتفميــة اهلياك ـ األساســية ــا يتماتــى م ـ
االحتياجـات األ لويــات اإلمنائيــة القناعيــة ا أقـ الولـدان منــوا اســت،دام األمــوا املقدمــة
بف ـ ط ميس ـ ة ،حســب االقت ــاء ،حلفــز توظي ـ ماــادر أر ـ ى لتموي ـ تفميــة اهلياك ـ
األساســية إدارهتــا .ســفقدم الــدعم الــتقي املــاث ألقــ الولــدان منــوا لت مجــة رننهــا إىل
جمموعــات مفــاري ملموســة ،ــال عــن تقدنــه لفـ ادى املفــاري القابلــة للتففيــذ ،ــا يفــم
دراسات اجلد ى ،التفا ن على العقود املعقدة ،إدارة املفاري .
 - 53نواي ب ن تستعم مجي أتكا التموي األد ات اآلليات املالية ،ا يها املـوارد
احملليــة التموي ـ ااــاد ،مــفح املســاعدة اإلمنائيــة ال مسيــة غ ـ ذلــك مــن أتــكا التعــا ن
اإلمنائي الد ث ،الف اكات بني القناعني العام ااـاد ،القـ ن بفـ ط ميسـ ة بـد ن
ت ط ميسـ ة ،التمويـ امل،ـتل  ،أد ات التمويـ ااااـة الغـ ن ،اويـ املفـاري د ن
حــ ال جـــوع ،أد ات ختفيــ امل،ـــار  ،يفياكــ التمويــ اجلمـــاعي الفـــهج االبتكاريـــة
األرـ ى .نــدعو امل سســات املاليــة اإلمنائيــة الفـ كاء ا التفميــة إىل االضــنالع بــد ر أكـ
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أكثــ تفســيقا ا االســتثمار ا مفــاري اهلياكــ األساســية ا أقــ الولــدان منــوا ،ختفيــ
امل،ار تقامسها كفالة جود ضمانات.
الزراعة األمن ال غذائي التغذية التفمية ال يفية
 - 5٤ن يــد موــادرة األمــني العــام للق ــاء علــى اجلــوع نواــي بزيــادة االســتثمار املســتدام
املس ا الزراعـة املسـتدامة األمـن الغـذائي ،علـى الاـعيدين احمللـي الـد ث ،اسـت،دام
املوارد املائية است،داما مستداما ،ا ا ذلك عن ر ي التعا ن الد ث العـام ااـاد ا جمـا
اهلياك األساسية ال يفية احل ية ،التغذية ،حيـازة األراضـي امل مونـة ،الوحـوث الزراعيـة
ردمات اإلرتاد الزراعي ،الواو إىل األسواق التمويـ  ،ال سـيما بالفسـوة إىل املـزارعني
أاحاب احليازات الاـغ ة ،بفـاء م ا ـ الـ ي ،تنـوي التكفولوجيـا نقلـها بفـ ط متفـ
عليها ،تعزيز املمارسات الزراعية املسـتدامة القـادرة علـى الاـمود احلـد مـن اقـد األغذيـة
اهلــدر الغــذائي .حنــن ن كــد مــن جديــد التزامفــا حبفــظ احملينــات الوحــار املــوارد الوح يــة
است،دامها است،داما مسـتداما مـن أجـ التفميـة املسـتدامة ،زيـادة الفوائـد االقتاـادية الـا
تعود على أق الولدان منوا الد اجلزرية الاـغ ة الفاميـة الولـدان السـاحلية مـن االسـت،دام
املســتدام للمــوارد الوح يــة ،ــا ا ذلــك مــن رــال اإلدارة املســتدامة ملاــائد األمســاأ ،ت بيــة
األحياء املائية السياحة حبلو عام .2030
 - 55عال ة على ذلك ،نلتزم بـدعم الـ اب االقتاـادية االجتماعيـة الويتيـة القويـة بـني
املفار احل ية تـوه احل ـ ية ال يفيـة مـن رـال تعزيـز ختنـي التفميـة الورفيـة اإلقليميـة
احمللية ،بوسائ من بيفها اتواع هنج متكام ا اإلدارة املستدامة للميال تعزيز اجلهـود ال اميـة
إىل محايــة اــون الت ـ اث الثقــاا النويعــي العــاملي .سفســعى أي ــا إىل زيــادة االس ـتثمارات
بغ ن اختاذ إج اءات عالة لتحسني الف ـام الغـذائي التغذيـة للسـكان ،ال سـيما ا حـاالت
النــوار مـ الت كيــز بفــك رــاد علــى دعــم ـ د احلاــو علــى رــدمات ميــال الفـ ب
اآلمفة الا يف الاحي.
 - 56نف إىل التزامفا بتمكني امل أة ا جما الزراعة ،بوسائ من بيفها حاو امل أة علـى
األراضي غ يفا من األاو اإلنتاجية ،السين ة عليها.
 - 57ن كد من جديد ض رة اختاذ التداب الالزمة على الاعيدين الوري الد ث لزيـادة
اإلنتاجية الزراعية ا أقـ الولـدان منـوا .حنـي علمـا بـاألر اإلقليميـة القائمـة املتعلقـة بآليـات
تو احتياري من املواد الغذائيـة ملواجهـة حـاالت النـوار  ،نـدرأ أمهيـة األمـن الغـذائي ا
حاالت النوار احلاجة إىل بفاء القدرة على التكيـ  .ا يفـذا الاـدد ،نفـا نـدعو اجملتمـ
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الــد ث إىل الف ـ ا تعزيــز مثـ يفــذا التعــا ن علــى املســتوى اإلقليمــي ،ال ســيما لاــا أقـ
الولدان منوا .سويف نسـتم ا استكفـايف رـ ق لتحسـني عاليـة ليـات تـو احتيـاري مـن
املواد الغذائية ملواجهة حاالت النوار الغذائية اإلنسانية أ كوسيلة للحد من تقلب األسـعار
ا يفذل الولدان .نـدرأ أن تفويـ السـل األساسـية القيمـة امل ـا ة إىل جانـب مفـاركة أقـ
الولدان منوا مفاركة عالة ا سالس القيمة اإلقليمية العاملية ا التزـارة الد ليـة باملفتزـات
الزراعية اث جانوـاً أساسـياً مـن اجلهـود الـا توـذهلا يفـذل الولـدان مـن أجـ ااـ ج مـن حالـة
التهميا الا تعيفها ،بفاء القدرات اإلنتاجية يهـا ،تسـ ي التحـو اهليكلـي لـديها توليـد
د العمالة الكاملـة املفتزـة تـو العمـ الالئـ للزميـ املقتـ ن بـ سـ ي مسـتدام ا
جما الق اء على الفق .
 - 58ن كـــد جمـــددا التزامفـــا حبمايـــة الـــف م اإليكولوجيـــة األرضـــية ذات الاـــلة بامليـــال،
ا ا ذلك الغابـات ،اسـتعادهتا ،اسـتدامة اسـت،دامها ،ـا يهمكِّـن مـن قـ قـدان التفـوع
الويولوجي ،معاجلة تديفور األراضي الت بة التاـح  .مـن تـ ن يفـذا كلـه أن بلـب مفـا
متعددة تفم لقي األمن الغذائي ،لسني ال يف املعيفـية للسـكان املت ـ رين ،الق ـاء
على الفق املسامهة ا السالم األمن م اكني أق الولدان منـوا مـن الت،فيـ باـورة عالـة
من ـار تغـ املفـا التكيـ معهـا .سـويف نفـز أي ـًا علـى أمنـاط االسـتهالأ اإلنتـاج
املستدامة ،بوسائ تفم بـذ جهـود ت مـي إىل احلـد مـن يفـدر األغذيـة علـى رـو سلسـلا
اإلنتاج الع ن ،ا ا ذلك اهلدر ا م حلة ما بعد احلااد.
التزارة االستثمار
 - 59ن كــد مــن جديــد املكانــة امل موقــة ملف مــة التزــارة العامليــة باعتواريفــا احملف ـ العــاملي
لوض قواعد التزارة إدارهتا .نعت يف سامهة الف ام التزاري املتعدد األر ايف القائم علـى
القواعد ا استق ار االقتاـاد العـاملي قورتهـه .ن كـد مـن جديـد قيمـة املمارسـة املسـتم ة الـا
تتوعها مف مة التزارة العاملية باختاذ الق ارات من رال عملية تقوديفا الد األع اء تـاملة
للزمي  ،تفا ة ،قائمة على توا اآلراء.
 - 60حني علما بالتعهد الذي قنعه أع اء مف مة التزارة العاملية بتعزيز الف ـام التزـاري
املتعدد األرـ ايف حبيـو يـو د عـة قويـة لتحقيـ االزديفـار الفـام ال عايـة جلميـ األع ـاء
يستزيب الحتياجات التفمية احملددة للولدان الفامية األع ـاء ا املف مـة ،ال سـيما األع ـاء
من أق الولدان منوا.
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 - 61ن كد من جديد التزامفا بزيادة احلاة التزارية ألق الولـدان منـوا ا التزـارة العامليـة
زيادة كو ة ـديف م ـاعفة حاـة اـادرات أقـ الولـدان منـوا مـن الاـادرات العامليـة حبلـو
عام  ،2020بن ق من بيفها توسي القاعدة التادي ية ألق الولدان منوا.
و أق ـ الولــدان منــوا ت ـ كاءيفا ا التفميــة علــى االســتفادة مــن
 - 62ا يفــذا الاــدد ،حن ـ أ
املوادرات ال امج القائمة مث الق ارات الوزارية الاادرة عن مف مة التزارة العاملية املتعلقـة
بواــو مفتزــات أق ـ الولــدان منــوا إىل األســواق د ن ـ ن رســوم مج كيــة علــى اســت اديفا
أ حاص حمددة عليها ،املتعلقة أي ـاً بقواعـد املففـ التف ـيلية ألقـ الولـدان منـوا ،كـذلك
تقدمل املعونة اليها من أج التزارة .سفقوم بزيادة دعم املعونة مـن أجـ التزـارة ،ال سـيما
لاا أق الولدان منوا سويف نسعى جايفدين لت،ايص نسوة متزايدة مـن املعونـة مـن أجـ
التزارة ألق الولدان منوا ،الا تهقدرم إليها قا ملوـاد عاليـة التعـا ن اإلمنـائي .ن حـب أي ـا
باملزيد من التعا ن ا ما بني الولدان الفامية لتحقي يفذل الغاية .نفز أق الولـدان منـوا علـى
إدماج مف ور التزارة ا الب اان اإلمنائية الورفيـة .إذ ن ـ يفـذا األمـ بعـني االعتوـار،
ن حب بتمديد االحية اإلرار املتكام املعزز للمسـاعدة التقفيـة املتاـلة بالتزـارة املقدمـة إىل
أق الولدان منوا ليفـم امل حلـة الثانيـة ،حنـو األع ـاء علـى املسـامهة ا الوقـ املفاسـب ا
اوي الاـفد ق االسـتتماي لإلرـار املتكامـ املعـزز ،بـالف إىل أن اإلرـار يهففـذ اإلاـالحات
املتف على ض رة إج ائها كف ط الستم ارل ،ذلك من أج تففيـذل علـى حنـو عـا د ن
أي تعني رال الفت ة بني عامي .2023 2016
 - 63حنــو أع ــاء مف مــة التزــارة العامليــة علــى موااــلة جهــوديفم ال اميــة إىل تس ـ ي
ان مام مجي أقـ الولـدان منـوا الدارلـة ا مفا ضـات معهـا مـن أجـ احلاـو علـى ع ـوية
مف مـة التزــارة العامليــة إليهـا ن حــب باملوــاد التوجيهيـة الاــادرة ا عــام  2012اــود
ان مام أق الولدان منوا إىل مف مة التزارة العاملية.
 - 6٤نــدعو مجيـ الفـ كاء الــذين يفــم أع ــاء ا مف مــة التزــارة العامليــة إىل تففيــذ مجيـ
ق ـ اراهتم الوزاريــة ،راواــا مفــها القــ ارات الــا تعــود بالفائــدة علــى أقــ الولــدان منــوا.
كما ندعو الف كاء ا التفمية إىل مواالة تقدمل الدعم امللموس إىل أق الولـدان منـوا مـن أجـ
تفوي قاعدة اادراهتا ،ـا ا ذلـك الـدعم املقـدم إىل القناعـات احليويـة للتزـارة العامليـة إىل
اكيفها من تلوية متنلوات االتفـاق املتعلـ بالتـداب الاـحية تـداب الاـحة الفواتيـة االتفـاق
املتعلـ بــاحلواجز التقفيــة املوضــوعة أمــام التزــارة ،ملســاعدهتا علــى زيــادة حاــتها ا التزــارة
العاملية تعزيز القيمة امل ا ة احمللية للاادرات.
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 - 65ن كد من جديـد التزامفـا املفـت أ بتعزيـز األرـ االسـت اتيزية التف يميـة لالسـتثمار
األجــفع املواتـ غـ ذلــك مــن تــد قات املــوارد إىل أقـ الولــدان منــوا ،الــا تفــم جمــاالت
حيويـة للسياســة العامــة مثـ تنــوي اهلياكـ األساســية ،تســهي التزــارة التوــاد التزــاري،
الوحو التنوي  ،نق التكفولوجيا بف ط متف عليها بالت اضي.
 - 66ا ســـوي زيـــادة التفـــزي علـــى االســـتثمار ،نواـــي أي ـــا بوضـ ـ أرـ ـ تف يميـــة
سياســات رفيــة تتــيح للف ـ كات امكانيــة االبتكــار ،االســتثمار ،لوي ـ التكفولوجيــا إىل
د عم منو اقتاـادي تـام  .كمـا نـدعو إىل مزيـد مـن االلتـزام مـن جانـب أقـ الولـدان
منـوا ،إىل توسـي ننــاق الـدعم الـد ث املقــدم للتكامـ اإلقليمـي مــن أجـ توسـي األســواق،
تعزيز تسهي التزارة من رال تففيذ اتفاق مف مـة التزـارة العامليـة املتعلـ بتيسـ التزـارة،
تنــوي اهلياكـ األساســية عـ احلــد د ،سالسـ القيمــة اإلقليميــة التعــا ن اإلقليمــي ،الــا
سويف تسايفم ب مجعها ا لقي االستق ار التقدم ا املفنقة .من املفيد بفك رـاد إقامـة
ت اكات عالة بني احلكومـات القنـاع ااـاد اجملتمـ املـدي مـن أجـ معاجلـة التحـديات
املعقدة املت ابنة.
 - 67نفـ إىل الق ـ ار الــوارد ا ب نــامج عم ـ اســنفوو الــذي أكدتــه اجلمعيــة العامــة ا
ق اريفا  220/67املـ ر  21كـانون األ  /ديسـم  2012الـذي يـدعو إىل اعتمـاد ن ـم
لتفزي االستثمار لاا أق الولدان منوا ،توسي نناقها تففيـذيفا .ن حـب بـالق ار الـوارد
ا رنة عم أديـس أبابـا باعتمـاد تففيـذ ن ـم لتفـزي االسـتثمار لاـا أقـ الولـدان منـوا،
بالع ن املتمث ا تقدمل دعم ماث تقي إلعـداد املفـاري التفـا ن علـى العقـود ،إسـداء
دعــم استفــاري ا تســوية املفازعــات املتاــلة باالســتثمار ،إتاحــة الواــو إىل املعلومــات
املتعلقة ا االستثمار ،تو ت مني ضد امل،ار تقدمل ال مانات عن ر ي جهات مفـها
على سوي املثا الوكالة املتعددة األر ايف ل مان االستثمار.
 - 68ندرأ أنه كلما زادت قوة ت كيز السياسات األنفنة االست اتيزيات الا تتوعهـا
أق الولدان منوا ،ستتمكن بلدان مفف االستثمار األجفع املوات املف مـات الد ليـة اجلهـات
األر ى ااحوة املالحة من أن تزيد بدرجة كو ة من تد قات االستثمار األجفع املواتـ إىل
أق ـ الولــدان منــوا .نفــز أق ـ الولــدان منــوا علــى موااــلة تعزيــز املفــا املســاند لالســتثمار،
إنفاء تعهـد م ا ـ لتفـزي االسـتثمار علـى الاـعيد الـوري ،نفـز الفـ كاء ا التفميـة
علــى موااــلة دعــم بفــاء القــدرات ا أق ـ الولــدان منــوا ،الــا هتــديف إىل لســني قــدراهتا علــى
جذب االستثمار األجفع املوات .
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 - 69ا يفــذا الاــدد ،نــدعو األمــني العــام باــفته رئــيس جملــس ال ؤســاء التففيــذيني ا
مف ومــة األمــم املتحــدة املعــي بالتفســي إىل إدراج مسـ لة ن ــم تفــزي االســتثمار لاــا أقـ
الولدان منوا ا جد أعما اجمللس ،ذلك ديف تعزيـز الفعاليـة الكليـة للـدعم الـذي تقدمـه
مف ومة األمم املتحدة الذي أن نكن أن يسايفم ا تعزيز تد االستثمار األجفع املواتـ إىل
أق الولدان منوا ا قدرة أق الولدان منوا على جذب االستثمار األجفع املوات  .نـدعو أي ـا
اجمللس االقتاادي االجتماعي أن يفاقا ا مفتدال السفوي القادم املعي تابعة اويـ التفميـة،
امكانيــة اعتمــاد تففيــذ ن ــم لتفــزي االســتثمار لاــا أق ـ الولــدان منــوا ،قــا للق ـ ارات
ذات الالة ذل املس لة ،ا يها الق ار  313/69امل ر  27اوز/يوليه  2015املتعل نـة
عمـ أديــس أبابــا الاــادرة عــن املـ ا الــد ث الثالــو املعــي بتمويـ التفميــة ،اليــة املفتــدى
السفوي املعي تابعة اوي التفمية املويفة يهـا .نفـ إىل أن االسـتفتاجات التواـيات املتفـ
عليها على الاعيد احلكومي الد ث ستهدرج ضمن عملية متابعة تففيذ رنـة التفميـة املسـتدامة
لعــام  2030استع اضــها بفـــك عــام ا إرـــار املفتــدى السياســي ال يــ املســتوى املعـــي
بالتفمية املستدامة.
 - 70ندعو مـ ا األمـم املتحـدة للتزـارة التفميـة (األ نكتـاد) إىل موااـلة مسـاعدة أقـ
الولــدان منــوا علــى جــذب االســتثمار األجــفع املواتـ االســتفادة مفــه ،بوســائ تفــم إرــارل
اااد املتعلـ بسياسـات االسـتثمار مـن أجـ لقيـ التفميـة املسـتدامة ،االستع اضـات الـا
ب يها لسياسة االسـتثمار ،أدلـة االسـتثمار غ يفـا مـن أنفـنة تفـزي االسـتثمار .نفـز
أق الولدان منوا على زيادة االستفادة من يفذل ال امج نـدعو الفـ كاء ا التفميـة إىل موااـلة
اويلها على أساس روعي .كما ندعو كيانات األمـم املتحـدة ذات الاـلة املف مـات الد ليـة
األر ى إىل مواالة دعمها ألق الولـدان منـوا ا جمـا تفـزي االسـتثمار ،حسـب االقت ـاء،
افيا م الية ك مفها.
 - 71نفز أق الولـدان منـوا أي ـا علـى االسـتفادة مـن ليـات دعـم التزـارة االسـتثمار
القائمة .يهقدِّم الوفكه الد ث م ا األمم املتحدة للتزارة التفمية ،مف مـة التعـا ن التفميـة
ا امليدان االقتاادي العديـدو مـن يفـذل الـ امج الـا تعـاجل التـ مني ال ـمانات ضـد امل،ـار ،
كمـــا تهقـــدِّم تلـــك اآلليـــات الـــدعم الفـــي االستفـــاري للمفا ضـــات املتعلقـــة باالســـتثمار
تسوية املفازعات.
احلكم ال تيد على مجي املستويات
 - 72نف إىل أن اهلديف من ب نامج عمـ اسـنفوو يفـو تعزيـز احلكـم ال تـيد علـى مجيـ
املســتويات ،مــن رــال تعزيــز العمليــات الدنق اريــة امل سســات ســيادة القــانون زيــادة
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الكفــاءة االتســاق الفــفا ية املفــاركة محايــة حقــوق اإلنســان تعزيزيفــا احلــد مــن
الفساد ،تعزيز قدرة حكومات أق الولدان منوا على القيـام بـد ر عـا ا التفميـة االقتاـادية
االجتماعيــة .مــن ت ـ ن تعزيــز املفــاركة اكــني اجملتم ـ املــدي الفــواب الفســاء تعزيــز
اإلج ـ اءات اجلماعيــة أن تســهم ا الق ــاء علــى الفق ـ لقي ـ التفميــة املســتدامة .ا يفــذا
السياق ،نفز أق الولدان منوا على املفـاركة علـى ننـاق اسـ ا الفـ اكات االتفاقيـات
املوــادرات الد ليــة األرـ ى ،حســب االقت ــاء ،مثـ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكا حــة الفســاد
موادرة الففا ية ا جما الافاعات االست ،اجية .كما حني علما بعمـ الفـ اكة احلكوميـة
املفتوحة .ندعو كذلك أق الولدان منوا الـا تهـوائهم بعـد تفـ يعاهتا الورفيـة مـ االلتزامـات
الا تعهدت ا ك ع اء أ كـد أرـ ايف ا مجيـ االتفاقـات الد ليـة ذات الاـلة الـا يفـي
ر يف يها ،إىل القيام بذلك.
 - 73ندرأ أن التفمية املستدامة ال نكن أن تتحق د ن سالم أمن ،أن السـالم األمـن
سيكونان مع ضني لل،ن د ن تفمية مستدامة .ا يفذا الادد ،نعت يف بـ ن لـديات التفميـة
الا تف ضها ال اعات ال تعوق لقي التفمية حسـب بـ نكفـها أي ـاً أن تعكـس عقـوداً مـن
املكاسب الفامجـة عـن التفميـة .لـذا ،نفـا نـدعو أقـ الولـدان منـوا إىل القيـام ،حسـب االقت ـاء
بدعم من ت كائها ا التفمية ،بوفاء امل نة الالزمة ملعاجلة األسواب اجلذرية للـ اع ا بلـداهنا
مفارقها .ندعو اجملتم الد ث إىل دعم أق الولدان منوا الا يفـي إمـا ا حالـة نـزاع إمـا ا
م حلة ما بعد ال اع ،على جه اااـود أقـ الولـدان منـوا الـا تعـاي مـن العفـ الـدارلي
أ العف العاب للحد د ،تعاي راواا من التهديد املت يت مـن التنـ يف العفيـ اإلريفـاب
الــد ث ،ذلــك ــديف إقامــة جمتمعــات ســلمية تــاملة للزمي ـ قــادرة علــى لقي ـ التفميــة
املســـتدامة .ســـويف نت،ـــذ أي ـــا تـــداب ل ـــمان أن يكـــون للمـ ـ أة د ر ا بفـــاء الســـالم
بفاء الد لة.
التفمية الوف ية االجتماعية االرفا

الفواب

 - 7٤نعت يف ب ن جودة التعليم تفمية املهارات هت سيان األساس الالزم للتعلم مدى احليـاة
للتفمية الوف ية بفك عام .لذلك ،نفا ن يـد االلتـزام العـاملي بتـو التعلـيم اجليـد للزميـ
ا أقـ الولــدان منــوا ،ــا يهــا الولــدان األكثـ قـ ا ضــعفا ،ذلــك اــوال إىل هنايــة امل حلــة
الثانوية ،ن كد من جديد االلتزام بالفهون بالتعليم التدريب التقي املهـي التعلـيم العـاث،
ضمان املسا اة بني اجلفسني ا احلاو عليها .ن كـد مـن جديـد أي ـا لـز م االسـتثمار ا
املوارد الوف ية القدرات امل سسـية ل ـمان إقامـة اقتاـاد متفـوع مـ ن ،اسـتفادا إىل جمموعـة
اسعة من القناعات ،احلد من التقلوـات االقتاـادية بالولـد اكـني الولـدان مـن جـي العائـد
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الـــدنغ اا .يـــتعني علـــى بــ امج التـــدريب املهـــي تنـــوي املهـــارات أن ت رـــذ ا االعتوـــار
احتياجات الف كات احمللية أن تولِّد املوارد الوفـ ية املـايف ة الـا نكـن أن تسـاعد الفـ كات
أي ا على االستثمار ا التكفولوجيات الالزمة للفهون ا سلسلة القيمة .سفواا جهودنـا
ال امية إىل لقي مزيد من التقدم ا جما ضـمان التـوازن بـني اجلفسـني ا معـدالت االلتحـاق
باملــدارس الثانويــة التعلــيم العــاث الت ،ـ ج مفــها .ا يفــذا الاــدد ،نفــا نك ـ ر دعوتفــا إىل
الف كاء ا التفمية إىل مواالة دعم معايفد التعليم العاث تفـزيعها ،حسـب االقت ـاء ،علـى
ختايص مفح دراسية مقاعد دراسية للنالب املتـدربني مـن أقـ الولـدان منـوا ،ال سـيما ا
جماالت العلوم التكفولوجيا إدارة األعما االقتااد.
 - 75ندرأ أن عديد جي اليـوم مـن الفـاس الـذين تقـ أعمـاريفم عـن سـن  25عامـاً يفـو
أك من أي ق م ـى ا التـاري  .تهفـك الفتيـات الفتيـان الفـابات الفـوان العوامـ
ال ئيسية للتغي الالزم للواو إىل مستقو أ  ،عفد اكيفهم ،سـتكون لـديهم إمكانـات
كـــو ة للـــد اع عـــن أنفســـهم جمتمعـــاهتم .ســـفعم علـــى تعزيـــز محايـــة حقـــوق األرفـــا
الفواب ،ضمان املزيد من الفـ د ملفـاركتهم اهلاد ـة العمـ مـن أجـ ضـ حـد جلميـ
أتــكا العفــ اإلســاءة ضــد األرفــا الفــواب ،ــا ا ذلــك اســتغالهلم االجتــار ــم،
تعذيوهم ،غ ذلك من املمارسات ال ـارة مثـ تفـويه األع ـاء التفاسـلية لإلنـاث ،ز اج
األرفا املوك القس ي .ندعو مجي الد إىل تعزيز مفاركة األرفـا الفـواب ك ع ـاء
اعلني ا اجملتم الـد ث ،اآلن الحقـا ا احليـاة ،علـى حنـو يكفـ عـدم ختلـ أي كـان عـن
ال كب .ندعو أق الولدان منوا إىل ض سياسات ب امج لدعم اـو الفـواب إىل التعلـيم
الثانوي العاث التدريب املهي العمالة املفتزة ال عاية الاحية ،رااة للفسـاء الفتيـات.
ندعو الف كاء ا التفمية إىل تقدمل املساعدة املاليـة التقفيـة لـدعم ن ـم التعلـيم ال مسـي غـ
ال مسي ا أق الولدان منـوا ،دعـم السياسـات الـ امج الـا تـو الفـ د االقتاـادية ـ د
العمــ املفــتج للفــواب تعــزز بــ امج توــاد الفــواب ،ــا ا ذلــك مــن رــال اجلامعــات
اال ت اضية ليات التواا الفوكية األر ى.
 - 76لتمكني مجي الفاس من االستفادة من الفمو ،سـويف نـدمج العمالـة الكاملـة املفتزـة
العم الالئ للزمي كهديف حموري ا است اتيزياتفا املتعلقة بالتفمية الورفية.
املسا اة بني اجلفسني اكني الفساء الفتيات
 - 77ن كد من جديد الد ر األساسـي للمسـا اة بـني اجلفسـني ،اكـني الفسـاء الفتيـات
إعمــا حقــوقهن اإلنســانية ،العمالــة الكاملــة املفتزــة العمــ الالئــ ا لقيــ التفميــة
املستدامة .يتعني أن تتمتـ الفسـاء الفتيـات باملسـا اة ا احلاـو علـى تعلـيم عـاث اجلـودة،
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الاحة ،ا ا ذلـك الاـحة اجلفسـية اإل ابيـة ،احلاـو علـى التمويـ الفـ د املـوارد
االقتاادية املفاركة السياسية ،أن يتمتعن كـذلك باملسـا اة مـ ال جـا الفتيـان ا ـ د
العمالة العم الالئ  ،د القيادة اف الق ار ا مجي املستويات .سـفعم علـى إجـ اء
زيــادة كــو ة ا االســتثمارات مــن أج ـ ســد الفــوارق بــني اجلفســني تعزيــز الــدعم املقــدم
للم سسـات ،ــا ا ذلـك ن ــم العدالـة اجلفائيــة املدنيـة ،ا مــا يتعلـ باملســا اة بـني اجلفســني
اكني الفساء الفتيات ا مجي املستويات .سفواا دعـم اجلهـود ال اميـة إىل الق ـاء علـى
مجي أتكا التمييز العف ضد الفساء الفتيات ،بن ق من بيفها إت اأ ال جا الفتيان.
اوي التفمية
 - 78نقدر اجلهود الا توذهلا أق الولدان منوا ال امية إىل تعزيز ـ د توليـد املـوارد احملليـة،
نلتــزم بــدعم اجلهــود الــا توــذهلا أق ـ الولــدان منــوا ال اميــة إىل تعزيــز تعوتــة إي اداهتــا منويفــا
االقتاــادي تفويــ مفتزاهتــا القيمــة امل ـــا ة ملفتزاهتــا احملليــة توســي قاعــدهتا ال ــ يوية
مواالة جهوديفا ال امية إىل إدماج القناع غـ ال مسـي ا االقتاـاد ال مسـي ـا يتماتـى مـ
ظـ يف الولــد تعزيـز إدارة اإليـ ادات مـن رــال ن ـم ضـ يوية حديثـة تاــاعدية ،لســني
السياسـة ال ـ يوية ،زيـادة الكفـاءة ا لاـي ال ـ ائب ادارهتـا .حنـن ملتزمـون باحلـد مـن
الفساد بزيادة الففا ية على مجي املستويات .ن كد من جديد التزامفا بالعم علـى ختفـيت
التد قات املالية غ املف عة ختفي اً كو اً حبلو عام  ،2030ذلك من أجـ مسـاعدة أقـ
الولدان منوا على تعوتة املوارد.
 - 79ن كد جمددا أن أحـد االسـت،دامات املهمـة للتمويـ العـام الـد ث ،ـا يـه املسـاعدة
اإلمنائية ال مسية ،يفـو لفيـز حفـد مـوارد إضـا ية مـن املاـادر األرـ ى ،العامـة ااااـة .ا
يفــذا الاــدد ،نفــا حنــي علمــا جبهــود مث ـ موــادرة أديــس أبابــا لل ـ ائب .كمــا حنــي علمــا
بـ ”مفهاج التعا ن ا جمـا ال ـ ائب“ الـذي أعـدل اـفد ق الفقـد الـد ث ،مف مـة التعـا ن
التفمية ا امليدان االقتاادي ،األمم املتحدة ،جمموعة الوفك الد ث.
 - 80ن حب بعم جلفة ااـ اء املعفيـة بالتعـا ن الـد ث ا املسـائ ال ـ يوية ،ـا ا ذلـك
جلاهنا الف عية.
 - 81نــدرأ ب ـ ن األعمــا التزاريــة االســتثمارات االبتكــارات ااااــة يفــي حم كــات
رئيســية لإلنتاجيــة الفمــو االقتاــادي الفــام للزميـ ـ د العمـ  ،بـ ن تــد قات رؤ س
املا الد لية ااااـة ،ال سـيما االسـتثمار األجـفع املواتـ  ،إىل جانـب اسـتق ار الف ـام املـاث
الد ث ،يفي عفاا حيوية مكملة للزهود اإلمنائية الورفية.
16-08258

25/35

A/CONF.228/L.1

 - 82ن كد جمددا أن الو اء جبمي التزامات املساعدة اإلمنائية ال مسيـة مـا زا أمـ ا حامسـا.
يعيد مقدمو املساعدة اإلمنائية ال مسيـة ت كيـد التزامـات كـ مفـهم املتعلقـة باملسـاعدة اإلمنائيـة
ال مسية ،يفم ذلك االلتزامات الا تعهدت ا بلـدان عديـدة متقدمـة الفمـو بتحقيـ يفـديف
ختايص نسوة  0.7ا املائة من الدر القومي اإلمجاث للمساعدة اإلمنائيـة ال مسيـة ختاـيص
نسوة تت ا بني  0.15ا املائـة إىل  0.20ا املائـة مـن الـدر القـومي اإلمجـاث للمسـاعدة
اإلمنائية ال مسيـة لفائـدة أقـ الولـدان منـوا .تفـزعفا تلـك الولـدان القليلـة الـا أ ـ بالتزامهـا
بت،اـــيص نســـوة  0.7ا املائـــة مـــن الـــدر القـــومي اإلمجـــاث للمســـاعدة اإلمنائيـــة ال مسيـــة
أ جتا زتـه ،حققـ يفــديف ختاـيص نســوة تتـ ا بـني  0.15ا املائــة إىل  0.20ا املائــة
مـن الـدر القــومي اإلمجـاث للمســاعدة اإلمنائيـة ال مسيـة لفائــدة أقـ الولــدان منـوا أ جتا زتــه.
حنو مجي الولـدان األرـ ى علـى تكثيـ جهوديفـا لزيـادة مسـاعدهتا اإلمنائيـة ال مسيـة بـذ
جهــود إضــا ية ملموســة لتحقي ـ أيفــدايف املســاعدة اإلمنائيــة ال مسيــة .ن حــب بق ـ ار االلــاد
األ ر يب الذي أكد يه جمددا التزامه اجلماعي بتحقي يفديف ختايص نسوة  0.7ا املائة مـن
الدر القومي اإلمجاث للمساعدة اإلمنائية ال مسية ضمن اإلرار الزمي انـة التفميـة املسـتدامة
لعــام  ،2030تع ره ـدو بالقيــام علــى حنــو مجــاعي بتحقي ـ يفــديف ختاــيص نســوة تت ـ ا بــني
 0.15ا املائــة إىل  0.20ا املائــة مــن الــدر القــومي اإلمجــاث للمســاعدة اإلمنائيــة ال مسيــة
لفائدة أق الولدان منـوا ا األجـ القاـ  ،بلـو يفـديف ختاـيص نسـوة  0.20ا املائـة مـن
الدر القومي اإلمجاث للمساعدة اإلمنائية ال مسية لفائدة أق الولدان منوا ضـمن اإلرـار الـزمي
انة التفمية املستدامة لعام  .2030نفز مقدمي املسـاعدة اإلمنائيـة ال مسيـة علـى الف ـ ا
لديد يفديف يتمث ا ختاـيص مـا ال يقـ عـن  0.20ا املائـة مـن الـدر القـومي اإلمجـاث
للمساعدة اإلمنائية ال مسية لفائدة أق الولدان منوا.
 - 83يفزعفا أ لتك الذين فااون ما ال يق عن  50ا املائة مـن مسـاعداهتم اإلمنائيـة
ال مسية ألق الولدان منوا.
 - 8٤ن كد ض رة أن ي اجملتم الد ث يق ا ا راد حالة ديون أق الولدان منـوا أن
يواا اختاذ تداب عالة يف ـ أن تكـون ا ننـاق األرـ القائمـة ،عفـد االقت ـاء ،مـن أجـ
معاجلة مفكلة ديون تلك الولدان ،بن ق مفها اعتماد سياسات مفسقة هتديف إىل تعزيـز اويـ
الديون ،ختفي عبء الـدين ،إعـادة يفيكلـة الـديون ،إدارة الـديون بفـك سـليم ،حسـب
االقت اء ،ذلك من أج إلغاء الديون الثفائية املتعددة األرـ ايف املسـتحقة علـى أقـ الولـدان
منوا لدائفني من القناعني العام اااد على السواء .نعيد ت كيـد التزامفـا بالعمـ مـن رـال
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املوادرات القائمة مث موادرة الولدان الفق ة املثقلة بالديون .ن كد مـن جديـد أمهيـة الفـفا ية
ا ادارة الديون.
 - 85نــدرأ مــا لــدى املاــاريف اإلمنائيــة املتعــددة األر ـ ايف املاــاريف اإلمنائيــة الد ليــة
األر ى من إمكانيات كو ة ا جما اوي التفمية املستدامة تو الدراية.
 - 86نفز أق الولدان منوا على القيام ،بـدعم مـن اجملتمـ الـد ث ،بتنـوي قـدراهتا علـى
تعقب املعـامالت املاليـة إدارة ال ـ ائب ،تسـهي ااـدمات اجلم كيـة التحقيـ ا اجلـ ائم
مالحقة م تكويها ،ذلك من أج املسامهة ا ا اجلهود ال امية ملعاجلة مفـكلة التـد قات
املالية غ املف عة .كما نفز على التعا ن الد ث ا املسائ ال يوية.
 - 87نفز على است،دام األد ات املوتك ة ،مث ن م السداد املا ا ع اهلات الفقـا
ن م السداد ال قمية ،لسني د الواو إليها ،من قو جهـات تفـم الفسـاء األعمـا
التزارية الوالغة الاغ  ،حسب االقت اء ،نق بالد ر الذي نكن لذلك أن يقوم بـه ا تعمـيم
ااــدمات املاليــة كــذلك ا رفــت التكــالي  ،زيــادة الفــفا ية ،لســني س ـ عة عمليــات
السداد أمفها ،تح املزيد من األسواق.
 - 88نــدعو إىل تقــدمل الــدعم للف ـ اكات التحالفــات العامليــة ،مث ـ ائــتاليف املعــامالت
ال قميـة أ ـ مـن الفقديـة األمانـة امل سسـية التابعـة لـه ،اـفد ق األمـم املتحـدة للمفــاري
اإلنتاجية ،الا توس نناق اعتماد تلك األد ات لـدعم رنـة التفميـة املسـتدامة لعـام 2030
ب نامج عم إسنفوو .
 - 89ن حــب باســتم ار اجلهــود ال اميــة إىل لســني نوعيــة أ ـ عاليــة التعــا ن اإلمنــائي
اجلهــود الد ليــة األر ـ ى املوذ لــة ا جمــا املاليــة العامــة ،ــا ا ذلــك التقيــد وــاد عاليــة
التعا ن اإلمنائي املتف عليها .سفقوم واءمة األنفنة م األ لويات الورفية ،ا ا ذلك عـن
ر ي احلد من التززؤ ،التعزي بتح يـ املعونـة ،ال سـيما تلـك املوجاهـة ألقـ الولـدان منـوا
الولدان األتد احتياجا .سفقوم بتفزي امللكية القن ية التوجه حنو لقيـ الفتـائج ،تعزيـز
الف م القن ية اسـت،دام الفـهج القائمـة علـى الـ امج عفـد االقت ـاء ،تعزيـز الفـ اكات مـن
أج التفمية ،احلد من تكالي املعامالت ،زيادة الففا ية املساءلة املتوادلة .سـ يد عاليـة
التفمية نعزز إمكانيـة التفوـ ـا عـن ر يـ تز يـد الولـدان الفاميـة علومـات إرتـادية مفت مـة
مفاسوة التوقي بف ن الدعم املق ر تقدنه ا األج املتوس .
 - 90حنن نلتزم بالعم على اتاسـاق السياسـات هتيتـة بيتـة مواتيـة للتفميـة املسـتدامة علـى
مجي املستويات من جانب كا ة اجلهات الفاعلة دعما لتلك اإلج اءات.
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التعا ن يما بني بلدان اجلفوب التعا ن الثال ي
 - 91نذك ب ن التعا ن يما بني بلدان اجلفوب ي نل بد ر يفام ا تفمية أق الولـدان منـوا
سامهته ا تففيذ ب نامج عم إسنفوو .
 - 92التعــا ن يمــا بــني بلــدان اجلفــوب عفاـ مهــم ا التعــا ن الــد ث مــن أجـ التفميــة
باعتوارل عفا ا مكمال للتعا ن بني الفما اجلفوب ،ال بديال عفه .حنـن نسـلم ب مهيـة ذلـك
التعا ن يما بني بلدان اجلفوب ماضيه امل،تلـ راواـياته ،ن كـد أنـه يفوغـي الف ـ إليـه
باعتوــارل تعــو ا عــن الت ــامن بــني تــعوب اجلفــوب بلدانــه ،علــى أســاس جتار ــا أيفــدا ها
املفــت كة .يفوغــي أن ي ـ يفــذا التعــا ن يست تــد وــاد احت ـ ام الســيادة الورفيــة ،امللكيــة
الورفية االستقال الورفـــي ،املســا اة ،عـدم ـ ن الفـ ط ،عـدم التـدر ا الفـ ن
الدارلية ،لقي املففعة املتوادلة.
 - 93حنن ن حب بزيادة مسامهات التعا ن يما بني بلدان اجلفـوب ا الق ـاء علـى الفقـ
لقي التفمية املستدامة .نفز الولـدان الفاميـة علـى القيـام روعـا بتكثيـ جهوديفـا لتعزيـز
التعا ن يما بني بلـدان اجلفـوب ،موااـلة لسـني عاليـة التفميـة قـا ألحكـام يقـة نـ يب
ااتامية الاادرة عن مـ ا األمـم املتحـدة ال يـ املسـتوى للتعـا ن يمـا بـني بلـدان اجلفـوب.
نلتزم أي ا بتعزيـز التعـا ن الثال ـي باعتوـارل سـيلة لتسـ ،التزـارب ااـ ات ذات الاـلة
ادمة التعا ن اإلمنائي.
اهلز ة التحويالت املالية
 - 9٤إنفا نعتـ يف باملسـامهة اإلبابيـة للمهـاج ين ا لقيـ الفمـو الفـام للزميـ التفميـة
املستدامة .نعت يف أي ا ب ن اهلز ة الد لية اق متعدد األبعاد له أمهية ك ى ا تفمية بلـدان
املفف العوور املقاد ،يفو ما يتنلب استزابات متسقة تاملة .سفتعا ن د ليا مـن أجـ
كفالة أن تتم اهلز ة بن يقة ن اميـة أن جتـ ي ا ظـ يف تـوِّ األمـان يسـوديفا الف ـام مـ
االحت ام الكام حلقـوق اإلنسـان ضـمان املعاملـة اإلنسـانية للمهـاج ين ،باـ يف الف ـ عـن
ضعهم مـن حيـو اهلزـ ة ،لالجـتني املفـ دين .يفوغـي هلـذا التعـا ن أن يعـزز أي ـا قـدرة
اجملتمعات احمللية امل يفة لالجتني ،ال سيما ا الولدان الفاميـة ،علـى أداء يفـذا الـد ر .ن كـد
ح املهاج ين ا العودة إىل الولد الذي حيملون جفسيته ،نهـذككِّ بـ ن علـى الـد أن ت ـمن
استقوا موارفيها العائدين حسب األاو الواجوة.
 - 95ســـفعم علـــى رفـــت متوســـ تكلفـــة معـــامالت لـــويالت املهـــاج ين حبلـــو
عام  2030إىل أق من  3ا املائة من املولغ احملو  .يسا رنا القلـ بوجـه رـاد إزاء تكلفـة
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التحــويالت املاليــة ا ـ ات معيفــة يــف،فت يهــا حزــم التحــويالت ت تفـ يهــا تكاليفهــا.
ســفعم علــى كفالــة أال ينلــب أي مــن ـ ات التحوي ـ رســوما تفــوق  5ا املائــة حبلــو
عــام  ،2030م ـ م اعــاة ض ـ رة احلفــامب علــى قــدر كــايف مــن ااــدمات املتاحــة ،ال ســيما
ملن يفم ا أتد احلاجة إليها.
 - 96نــدرأ أن التحــوي الت املاليــة مــن العمــا املهــاج ين يفــي ا العــادة أجــور حيوهلــا
املهاج ن إىل أهس يفم ،يفي موجهة أساسا لتلوية جزء مـن احتياجـات األسـ املعيفـية املتلقيـة
ال نكن مسا اهتا بالتد قات املالية الد لية األر ى .سـفعم علـى كفالـة أن تتـا رـدمات
ماليــة مفاســوة ميســورة للمهــاج ين أهسـ يفم ا بلــداهنم األاــلية امل ــيفة علــى حــد ســواء.
اجلم بـني إيـ ادات التحـويالت املاليـة توسـي ننـاق إمكانيـة الواـو إىل ااـدمات املاليـة
األرـ ـ ى نكـــن أن يزيـــد مـــن أ ـ ـ التحـــويالت علـــى الفمـــو مـــن رـــال تيسـ ـ املـــدر ات
االستثمارات .سويف نت،ذ تداب ت مي إىل تعزيز االستثمار املفـتج للتحـويالت املاليـة ،مثـ
االستثمار ا املفاري املتفايفية الاـغ الاـغ ة املتوسـنة احلزـم ،ضـمان مفـاركة الفسـاء
ال جا كف كاء متسا ين كمستفيدين.
 - 97سفقوم بدعم السلنات الورفية ا التادي ألك العقوات الا تعوق استم ار تـد
التحـويالت املاليــة ،مفــها علــى ســوي املثــا اجتـال رــدمات الســحب الــا تقــدمها املاــاريف،
ذلك للعم على إتاحة ردمات التحوي املاث ع احلد د .سفـزيد التفسـي بـني السـلنات
التف يمية الورفية إلزالة احلواجز الا تعت ن مقدمي ردمات التحوي املاث من غ املاـاريف
الذين يست،دمون اهلياك األساسية لف م السـداد ،تعزيـز ال ـ يف املواتيـة إلجـ اء لـويالت
أررـص أسـ ع أكثـ أمفـًا ا بلــدان املاـدر الولــدان املتلقيـة علــى حــد سـواء ،بســو مفــها
تعزيز ظ يف تفا سية تفا ة ا األسواق.
العلم التكفولوجيا االبتكار
 - 98إنفا ن كد من جديد التزامفا بدعم اجلهود الا توذهلا أقـ الولـدان منـوا مـن أجـ لسـني
قدرهتا على تنوي التكفولوجيات األساسية احلاو عليها است،دامها .نسلم ب ن إنفاء بيتة
اكيفيــة إضــا ة إىل األر ـ القانونيــة ذات الاــلة نكــن أن نــفح الف ـ كات الثقــة لالســتثمار ا
التكفولوجيات املتنورة إقامة ت اكات ا جما الوحـوث ا أقـ الولـدان منـوا ،تقـدمل احلـوا ز
للف كات احمللية من أج تنوي أ تكيي تكفولوجيات رااة ا .نفز أقـ الولـدان منـوا،
بــدعم مــن اجملتم ـ الــد ث ،علــى زيــادة االســتثمار ا تــدريس العلــوم التكفولوجيــا اهلفدســة
ال ياضــيات ،تعزيــز التعلــيم العــاث التــدريب الــتقي املهــي ،مـ كفالــة تكــا ـ د الفســاء
الفتيــات ا الــدرو إىل تلــك اجملــاالت تفــزي مفــاركتهن يهــا .كمــا نفــز الفـ كاء ا
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التفمية على زيادة الدعم املقدم للزهود الا توـذهلا أقـ الولـدان منـوا مـن أجـ هتيتـة بيتـة ناجحـة
لتنوي التكفولوجيات اجلديدة اجتذا ا است،دامها بفاء قدرات قاعدة معاريف حملية ،ا ا
ذلك من رال املساعدة املالية التقفية نق التكفولوجيا بف ط متف عليها على حنو متواد .
 - 99ن كد من جديـد التزامفـا بالتفعيـ الكامـ ملاـ يف التكفولوجيـا لاـا أقـ الولـدان
منوا ،ذلك بالف إىل قدرته على تعزيز القدرات اإلنتاجية ،التحو اهليكلـي ،الق ـاء علـى
الفق  ،لقي التفمية املستدامة .ا يفذا الادد ،حني علما بق ار اجلمعيـة العامـة ،216/70
امل ر  22كانون األ /ديسم  ، 2015الـذي بيفـ يـه اجلمعيـة ب بـاز اانـوات الالزمـة
لودء تفعي ما يف التكفولوجيا ،بتموي من الت عات ،حبلو عـام  ،2017لكفالـة الـدعم
املستم ملا يف التكفولوجيا من مجي أاـحاب املاـلحة ذ ي الاـلة .سـفعم علـى تفـادي
االزد اجيــة تعزيــز أ جــه التــآزر بــني املاـ يف ليــة تيسـ التكفولوجيــا املفاــود عليهــا ا
رنة عم أديس أبابا التعا ن الو ي بفـ ن املسـائ اإلداريـة التقفيـة علـى السـواء مـ يـ
العم ـ املفــت أ بــني كــاالت األمــم املتحــدة املعــي بتســ ،العلــم التكفولوجيــا االبتكــار
ألغ ان أيفدايف التفمية املستدامة .ن حب بالتقدم الذي أح زل األمني العام ا تعـيني أع ـاء
جملس إدارة ما يف التكفولوجيا إنفـاء اـفد ق اسـتتماي يتسـم بامل نـة الالزمـة الجتـذاب
التموي النوعي من الد األع اء اجلهات املعفية األرـ ى .ن كـد أن التفااـي اإلضـا ية
بف ن مجلة أمور ،ا يفم األنفنة احملددة الا سي نل ا ماـ يف التكفولوجيـا ،الكيفيـة
الا سيتم ا تقييم تلك األنفنة ،أع اء جملس اإلدارة ،سويف تسـاعد علـى تعوتـة املسـاعدة
النوعيــة .نــدعو جملــس اإلدارة إىل القيــام ،ســاعدة مــن اا ـ اء التقفــيني املالئمــني ،حســب
احلاجــة ،بالتفــا ر م ـ الــد األع ــاء ،حســب االقت ــاء ،باــياغة ميثــاق قــانوي تعتمــدل
ـائ السياسـات
اجلمعية العامة قو هناية عام  ،2016ض غ ذلك من ـائ التفـغي
العامة املفالة الالزمة لتفعي ما يف التكفولوجيا عمله على أساس مستدام.
 - 100نفــدد علــى أن تقــدمل دعــم ســ،ي متواا ـ ســيكون أم ـ ا حامســا ل ــمان ــا
ماـ يف التكفولوجيــا .ن حــب باست ــا ة ت كيــا ملا ـ يف التكفولوجيــا ألق ـ الولــدان منــوا ا
غيوــزي ،نــدعو حكومــة ت كيــا إىل موااــلة دعمهــا للماـ يف .حنــو الفـ كاء مــن الولــدان
املتقدمة الفمـو الولـدان الفاميـة ،ـال عـن املف مـات الد ليـة امل سسـات القنـاع ااـاد،
على تقدمل مساعدات مالية تقفية روعية إىل ما يف التكفولوجيا ل مان عمله بفعالية.
 - 101حنــن نــدرأ أمهيــة كفالــة اــو الفق ـ اء األس ـ املعيفــية احملليــات املســتوعدة إىل
التكفولوجيات املكيفة الا نكن أن تيسـ الـدرو إىل أسـواق جديـدة تـو ماـادر الناقـة
املتزددة ،إدارة الففايات ،امليال الفقية.
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بفاء القدرة على الامود
 - 102نفــدد علــى أن بفــاء القــدرة علــى الاــمود علــى املســتوى الــوري ،كــذلك علــى
املستويات د ن الورفية اجملتمعية الف دية ،أم بـالغ األمهيـة للحفـامب علـى املكاسـب اإلمنائيـة
الــا لققـ بفـ األنفــس التعزيـ بــوت ة التقــدم حنــو لقيـ التنلعــات اإلمنائيــة احملــددة ا
ب نامج عم إسنفوو  .سيسهم ك من زيادة االسـتثمار ا قـدرات م سسـات السـلنات
احمللية ،بفاء موارد ال زق ،العم على لقيـ الفمـو السـ ي الفـام  ،الت يفـب للكـوارث،
تنويـــ تكفولوجيــــات املعلومــــات االتاــــاالت العلــــم التكفولوجيــــا ،تــــو احلمايــــة
االجتماعية ،لقي احلكم ال تيد ،ا تعزيز الامود بن يقة عالة.
 - 103ن حــب باتفــاق بــاريس الــذي حــددت وجوــه األر ـ ايف ا اتفاقيــة األمــم املتحــدة
اإلراريــة بفـ ن تغ ـ املفــا اهلــديف العــاملي للتكيـ املتمث ـ ا تعزيــز القــدرة علــى التكي ـ ،
تعزيز القدرة على الامود احلد من قابلية الت بتغ املفـا  ،أقـ ت بـ ن التكيـ يفـو لـد
عاملي يواجـه اجلميـ  ،مـ م اعـاة االحتياجـات العاجلـة الفوريـة للولـدان الفاميـة األرـ ايف ا
االتفاقية اإلرارية املع ضة بافة رااة لآل ار ال ارة لتغ املفا .
 - 10٤ن حب ب مكانية اضنالع اتفاق باريس بد ر يفام ا التحو إىل اضفـان انوعا ـات
غازات الد يتة اجملتمعات املت قلمة م تغـ املفـا املسـاعدة علـى بفـاء القـدرة علـى الاـمود
احلد من ال ع أمام اآل ار ال ارة لتغ املفـا  ،مـ م اعـاة االحتياجـات العاجلـة الفوريـة
للولدان الفامية األر ايف ا االتفاقية اإلرارية املع ضة بافة رااة لتلك اآل ار ال ارة.
 - 105ندعو إىل التففيذ الفعلي لاللتزامات املتعلقة بتغ املفا
مجي األموا ذات الالة املتعلقة بتغ املفا  ،حسب االقت اء.

او أق الولدان منـوا إىل

 - 106ن حــب بق ـ ارات جملــس اــفد ق املفــا األر ـ ال اميــة إىل لقي ـ تــوازن نســوته
 50:50بــني الت،فيـ مــن ــار تغـ املفــا التكيـ معهــا ،ذلــك مـ مـ ر الوقـ علــى
أساس مكا املعونة ،ال امية أي ـا إىل تز يـد الولـدان القليلـة املفعـة بوجـه رـاد ،ال سـيما
أق الولدان منوا ،ا ال يق عن  50ا املائة من املوارد امل،ااة ألغ ان التكيـ  .ن حـب
بالتعهدات األر ة إىل افد ق أق الولدان منـوا ا الـد رة احلاديـة العفـ ين ملـ ا األرـ ايف
ا اتفاقية األمم املتحدة اإلرارية بف ن تغ املفا  ،هنيـب بالولـدان املتقدمـة الفمـو أن توااـ
تقــدمل الــدعم للولــدان ال ــعيفة ،ــا يهــا أق ـ الولــدان منــوا ،بغيــة معاجلــة احتياجاهتــا ااااــة
بالتكي  .نفز األر ايف األر ى ا االتفاق اإلراري على تقدمل ذلـك الـدعم أ موااـلة
تقدنه روعيا.
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 - 107نفــدد علــى أمهيــة ضـ تففيــذ اســت اتيزيات تــاملة متكاملــة للحــد مــن أرنــار
الكـــوارث علـــى مجيــ املســـتويات افـــيا مــ إرـــار ســـيفداي للحـــد مـــن أرنـــار الكـــوارث
للفت ـ ة  2030-2015دعــم القــدرات الورفيــة احملليــة مــن أج ـ الوقايــة مــن الكــوارث،
الت يفب هلا ،الت،في مفها ،التادي هلا ،االنتعاش مـن اريفـا ،إعـادة اإلعمـار بعـديفا.
ا يفــذا الاــدد ،نــدعو إىل موااــلة العمـ ا امل سســات املعفيــة مــن أجـ دعــم جهــود أقـ
الولدان منوا لوفاء قدراهتا الورفية على مواجهة خمتل أنواع الادمات ،ا ا ذلـك مـن رـال
تو األموا غ يفا من األد ات.
 - 108حنــو كــال مــن الفـ كاء ا التفميــة أقـ الولــدان منــوا علــى االســتفادة الكاملــة مــن
خمتلـ الـ امج احملــددة الســياق الاــكوأ القائمــة بالفعـ  .ا بعــت احلــاالت ،قــد تتنلــب
ب امج تعزيز القدرة على الامود إنفاء ليـات للتمويـ اجملمـ علـى املسـتوى القنـ ي لتقـدمل
املساعدة رفت تكالي املعامالت من أج بلد بعيفه من أق الولدان منوا.
 - 109ن كــد احلاجــة إىل التقليـ مــن ضــع أقـ الولــدان منــوا إزاء الاــدمات الكــوارث
االقتاادية النويعية الويتية ،كذلك حيا تغـ املفـا  ،إىل تعزيـز قـدرهتا علـى جما ـة يفـذل
التحديات غ يفا من رال تقوية قدرهتا على الامود ،نفدد ا يفذا الادد علـى أمهيـة أن
تتعا ن الولدان مجيعها سائ األر ايف الفاعلة على مواالة ض تففيذ تداب عملية باـورة
عاجلة على املستويني الـوري الـد ث ذلـك بغيـة بفـاء قـدرة أقـ الولـدان منـوا علـى الاـمود
لكي يتسن هلا لما الادمات االقتاادية التمكن من ختفي اريفا السـلوية ،لماـ اآل ـار
ال ـــارة الفامجـــة عـــن تغــ املفـــا التغلـــب عليهـــا ،تعزيـــز الفمـــو املســـتدام محايـــة التفـــوع
الويولوجي ،ل ام األرنار النويعية للتقليـ مـن خمـار قـوع الكـوارث ،علـى الفحـو املتفـ
عليه ا ب نامج عم إسنفوو .
 - 110دد عزمفا علـى الو ـاء بالتزاماتفـا بامل ـي قـدما ا تففيـذ ب نـامج عمـ إسـنفوو ،
ن كد ال رة امللحة إلباد حلو إضـا ية للتحـديات الكـ ى الـا تواجـه أقـ الولـدان منـوا
بن يقــة مفســقة .نــدرأ أن السـ قــدما ا ر يـ ختفيـ حــدة األزمــات بفــاء القــدرة علــى
الامود يتنلب اختاذ إج اءات مفسقة متوازنة متكاملة على مجيـ املسـتويات ،ـا ا ذلـك
من رال تعزيز املوادرات القائمـة ،ـديف بفـاء قـدرة أقـ الولـدان منـوا علـى الاـمود للتغلـب
على أ جه ضعفها.
 - 111نق ـ ر أن ـ ي للــيال متعمقــا بف ـ ن الت،في ـ مــن األزمــات بفــاء القــدرة علــى
الامود لاا أقـ ا لولـدان منـوا ،علـى املسـتويني الـوري الـد ث ،ـديف بفـاء زيـادة تعزيـز
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القــدرة علــى الت،فيـ مــن حــدة األزمــات علــى الاــمود ا أقـ الولــدان منــوا ،ننلــب إىل
اجلمعية العامة لديد معا ذلك التحلي ا د رهتا احلادية السوعني.
 - 112نفدد على أمهية العمـ علـى مفـ نفـوب ال اعـات بفـاء السـالم مـن أجـ تعزيـز
التماسك االجتماعي اكني أق الولدان منوا من أن تاوح مففتحة قادرة علـى الاـمود أمـام
الاــدمات ااارجيــة الدارليــة الــا نكــن أن تـ دي إىل د رات جديــدة مــن العفـ  .نكــن
لتداب مف نفوب ال اعات املز دة ب د ات مالئمة لإلنذار املوكـ تقيـيم امل،ـار أن تسـاعد
علـى تفـادي اآل ـار ال ـارة للاـدمات أ احلـد مفـها علـى األقـ  .نعـ ب عـن التزامفـا باختــاذ
إج اءات موك ة ملفـ العفـ الفـديد ال اعـات املسـلحة مـن رـال دعـم تعزيـز م سسـات
احلوكمة األساسية ،تعزيز القدرات الورفية من أج مفـ نفـوب ال اعـات إدارة التـوت ات
املستم ة مـ اجملتمـ املـدي اجملتمعـات احملليـة املهمفـة ،ـا يفـم الفسـاء الفـواب ،تيسـ
احلــوار بفــاء توا ـ اآلراء ،تعمــيم مف ـ نفــوب ال اعــات اإلنــذار املوك ـ ا التفميــة دار ـ
مف ومة األمم املتحدة من رال للي ال اعات التقييم.
 - 113نالحظ أن الفساء الف تيـات ،ال سـيما مـن يفـتمني مفـهن إىل أ قـ تـ ائح اجملتمـ ،
ي دن ضمن من يتـ ن بفـك غـ متفاسـب أ فـاء األزمـات الكـوارث ا أعقا ـا .نعيـد
ت كيــد التزامفــا بوض ـ سياســات إج ـ اءات م اعيــة لالعتوــارات اجلفســانية ملعاجلــة األزمــات
الكوارث ،بسو مفها كفالة املفاركة القيادة للفساء علـى أسـاس كامـ متسـا ع عـا ا
عمليــات اــف القــ ار ،بفــاء قــدرهتن علــى الت يفــب انتــهاج ســو لكســب الــ زق قــادرة
على الامود.
الدعم الذي تقدمه مف ومة األمم املتحدة
 - 11٤ن كد من جديد على ض رة أن يواا مكتب املمث السـامي املعـي ب قـ الولـدان
منوا الولـدان ا لفاميـة غـ السـاحلية الـد اجلزريـة الاـغ ة الفاميـة االضـنالع بوظائفـه مـن
أج مسـاعدة األمـني العـام علـى متابعـة راـد تففيـذ ب نـامج عمـ إسـنفوو بفعاليـة علـى
احلفد التام جلمي أجزاء مف ومـة األمـم املتحـدة تفسـي جهوديفـا بغيـة تيسـ التففيـذ املفسـ
ل نــامج العمــ كفالــة االتســاق ا متابعتــه راــدل علــى املســتويات القن يــة اإلقليميــة
العامليــة ،مــن أجـ تقــدمل املســاعدة ا تعوتــة الــدعم الــد ث املــوارد الد ليــة لتففيــذ ب نــامج
العم ـ  .هلــذل الغايــة ،يــتعني علــى مكتــب املمث ـ الســامي أن يواا ـ القيــام ب نفــنة التوعيــة
الدعوة لاـا أقـ الولـدان منـواً  ،باملفـاركة مـ األرـ ايف املعفيـة ا مف ومـة األمـم املتحـدة،
كذلك مـ ال ملانـات اجملتمـ املـدي سـائ اإلعـالم األ سـاط األكادنيـة امل سسـات،
أن يواا تقدمل الدعم املالئم للمفا رات اجلماعية ألق الولدان منوا.
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 - 115نك ـ ر رلوفــا إىل األمــني العــام أن يكف ـ التعوتــة التفســي الكــاملني جلمي ـ أجــزاء
مف ومــة األمــم املتحــدة تيس ـ ا للتففيــذ املفس ـ ل نــامج عم ـ إســنفوو االتســاق ا متابعتــه
رادل على املستويات الورفية د ن اإلقليمية اإلقليميـة العامليـة .يفوغـي اسـت،دام ليـات
التفســي املتاحــة ،مث ـ جملــس ال ؤســاء التففيــذيني ا مف ومــة األمــم املتحــدة املعــي بالتفســي
جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة ،علــى ننــاق اس ـ  ،يفوغــي أن ي ـ الف ي ـ االستفــاري
املفت أ بني الوكاالت نفنا ا يفذا الادد.
 - 116ن كـد مــن جديــد علـى ضـ رة أن تكــون يففـاأ ر ابـ عالــة مـ ت تيوــات املتابعــة
االستع ان جلمي م ا ات عمليات األمم املتحدة ذات الالة ،ا ا ذلـك مـا يتعلـ مفـها
ب ق الولدان منوا ،الد اجلزرية الاغ ة الفامية ،الولدان الفامية غ الساحلية.
 - 117نك ر دعوتفا إىل جمالس إدارة افادي ب امج األمم املتحـدة غ يفـا مـن املف مـات
املتعددة األر ايف امل سسات املالية الد لية من أج االسهام ا تففيذ ب نامج عم إسـنفوو
إدماجه ا ب امج عملها ،حسب االقت اء قا لواليـة كـ مفـها .يفـذل املف مـات مـدعوة
إىل املفاركة الكاملة ا استع اضـات ب نـامج العمـ علـى املسـتويات الورفيـة د ن اإلقليميـة
اإلقليمية العاملية .حنن نفع بالقل ألن حاة الففقات احملددة لألنفنة التففيذيـة مـن أجـ
التفمية الا ت نل ا مف ومة األمم املتحدة ا أق الولـدان منـوا رـذة ا االضفـان .نـدعو
جمالس إدارة م سسات مف ومة األمم املتحدة اإلمنائيـة املف مـات األرـ ى املتعـددة األرـ ايف
إىل إيـالء األ لويــة لت،اـيص االعتمــادات ألقـ الولــدان منـوا ،حســب االقت ـاء قــا لواليــة
ك مفها.
 - 118ن كـد جمــددا أن معاملـة أقـ الولــدان منـوا كمزموعــة علــى أسـاس اضفــان ناــيب
الف ـ د مــن الــدر مســتوى تفميــة املــوارد الوف ـ ية ال ــع االقتاــادي يهــا ت ـ املفنل ـ
األساســي الختــاذ تــداب رااــة لاــا تلــك الفتــة مــن الولــدان ،أن مــن ت ـ ن توســي ننــاق
االعت ايف كز أق الولدان منوا أن حيفز ييس إدماج ب نامج عم إسنفوو على حنو أ ـ
ا السياســات اإلمنائيــة .نــدعو جلفــة السياســات اإلمنائيــة إىل الف ـ ا أســواب عواقــب عــدم
تنوي تة أقـ الولـدان منـوا مـن جانـب بعـت م سسـات مف ومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة أن
تــدرج مــا تتوا ـ إليــه مــن نتــائج بف ـ ن يفــذل املس ـ لة ا تق ي يفــا الســفوي املقــدم إىل اجمللــس
االقتاادي االجتماعي.
 - 119نعيد ت كيد التزامفا بتوسي سو إياا اوت الولـدان الفاميـة سـو مفـاركتها ا
عمليـات اـف القـ ار ضـ القواعـد ا اجملــا االقتاـادي علـى املسـتوى الـد ث احلوكمــة
االقتاادية العاملية ،تعزيـز تلـك السـو  .نـدعو جلفـة بـاز املعفيـة باإلتـ ايف علـى املاـاريف
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سائ اهليتات التف يمية الد لية ال ئيسية الا ت املعاي إىل مواالة اجلهود ال امية إىل زيـادة
إمساع اوت الولدان الفامية ا عمليات ض القواعـد ل ـمان أرـذ تـواغلها بعـني االعتوـار.
نك ـ ر الت كيــد علــى أن زيــادة عاليــة اثي ـ أق ـ الولــدان منــوا ا عمليــات اــف الق ـ ار علــى
املستوى العاملي أم من ت نه لسـني الويتـة الد ليـة لتفميـة تلـك الفتـة مـن الولـدان .كمـا ـدد
الت كيد على أن الف ام اهليك االقتااديني الـد ليني يفوغـي أن يتسـما بالفـمو باالسـتزابة
لالحتياجات اإلمنائية ااااـة ألقـ الولـدان منـوا ،ـا يكفـ مفـاركتها الفعالـة إمسـاع اـوهتا
اثيلها على مجي املستويات.
م ا األمم املتحدة ااامس املعي ب ق الولدان منوا
 - 120نفز اجلمعية العامـة علـى الف ـ ا عقـد مـ ا األمـم املتحـدة ااـامس املعـي ب قـ
الولدان منوا ا عام .2021
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