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   للبلدان النامية غير الساحليةالبيان الوزاري   
متننننننوز/  16حنننننننء وزبلد للالننننننغل  للاحلينننننن  جننننننري للوننننننح لي   و ننننننغ ل    اننننننح   نننننننريويب    

 انننل للننغوبا لل لش ننن  ر نن ا اننندمت  لتلننن  لا نننغا لل ننننحبا ولل ا ينن   لتون  نننح  لل لشننن   2016 يوليننه
  2016متوز/يوليه  22إىل  17ر  ( لا قو    للفرتا لء 

لل للينننن     ملنننن  لننننح ىل لنننن  إليننننه  إىل  2030ةطنننن  لل ا ينننن  لاونننن غلل  ل ننننح  خب ّك وإذ ننننن   
للصننح با رننء ؛ وخبةطنن  ر ننل   يننا  شحشننح 2030للقضننحد رلننف للفقنن  لاننغ   وللحرنن   لننو  رننح  

 ننغا لاطحبين  حىلفحق شحبيا لارب    إطحب لىلفح ي  لتل  لاشو  ؛لادمت  للغويل للثحلث ل  ويل لل ا ي 
  ىلغري لااحخش أ  

إرال  فييانننننح وش نننننحلن ر نننننل فيياننننح لصنننننحس للالننننغل  للاحليننننن  جننننري للونننننح لي  شنننن وإذ ننننن ّك  
  لا   نننغيء   لننندمت  لتلننن  لا ننننغا للثنننح  لا ننن  شحلالنننغل  للاحليننن  جنننري 2024-2014 لل قنننغ

  للوح لي 
ا   للالنغل  شإرال   ايف للوزلبي لا   غ   لال   حع لخلحلا لوزبلد لل نحب  وإذ ن ّك  

  2016 زي ل /يونيه  24و 23للاحلي  جري للوح لي   لا قو     ايف شوويو ل يول  
إرال   ايف للوزلبي للصنح ب رنء لال   نحع لخلنحلا لنوزبلد لل ننحبا    جمغ ل   دكغوإذ ن 

 للالغل  للاحلي  جري للوح لي   
لا   نننغ   إطنننحب لتون  نننح   للونننح لي للاحليننن  جنننري شنننحارال  للنننوزلبي للالنننغل   وإذ نننن ّك  

 للثحلث ر   
شننحارال  لا   ننغ   لال   ننحع للننوزلبي للونناوي للثحلننث ر نن  للالننغل   وإذ حنننيع رل ننح   

  للاحلي  جري للوح لي 
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نقنن  شننأ  رننغ  لل   نن   افنن  شنن ي رلننف للاننن   رننالوا رلننف للا ننغ رننء لت ننولق  -1 
رلنف لنغلليل ل  للاضحئ  للل يء زل ل للوض   ودل   يف ض  ينو لل حاي  ولبىلفحع ىل لف  وخمحط  راوب 

للاحلينن  جننري للصننح بلو ورلننف ىلننغفقحو بموا لتلننول  لخلحتنن  ورلننف ىل النن  لاننولب  ل لينن  للالننغل  
 .(1 ولء مث يدث  رلف ر و  منوهح وىلا ي هح لال   حري  لال  صح ي  للوح لي 
ا   شلنغلناح. ولنء ذلنى رلنف و نه ن  ب شحل قغ  لاال ظ   للوناولو لتلنري  -2 

 وناويللل ل  لامحيل  هحل غ  منو نحجت لخلصوص    لت لد لال  صح ي كح  ل نِّ ح   فقغ كح 
 رلننننف وننننح هننننو رليننننه   ل ننننن  جم ورننننحو للالننننغل  لتلنننن    وهننننو لننننح ي ننننز  إىل  ننننغ كاننننري إىل 

للاحليننننن  جنننننري لالنننننغل  للويح نننننحو لال   حريننننن  لال  صنننننح ي  للا نننننةط  للننننن  لن هن هنننننح   ولنننننحو ل
شأنه بج  لجلهو  لل  نا هلح ال يزل  لل ثري وح ي  ن  للقينح  شنه لل غلنب رلنف ح  . ونق   يضللوح لي 

 .للاحلي  جري للوح لي لا حكل ولل نغيحو لل  ىلول ههح للالغل  
لننح يفح  هننح لالر  ننح  ل  جننري  ننح لي  كثننري ح  إ  لل نننغيحو لا ىلاةطنن  ش وناننح شلننغلن -3 

   رحلي  رلف للول  لت ح ي    ل نن  شلنغلناح. ورنح ا لنح ىل  ينز تنح بلو للونل  لت ح ني  شغب 
لنء  شأ نحلهح لل انريا و ي  هنح لا غنين   وهنو لنح يزينغ لنء لبىلفنحع ىل نحليف للاقنل شحر احبهنح رنحلال  

وشحاضننحف  إىل ذلننى  فننإ  لالر  ننح  لل ننغيغ رلننف تنننح بلو  .روللننل لل  ننحليف لل نحبينن  إمننحال  
يزيننغ لننء ىل  ضننهح ل قلننب   نن حب  للاحلينن  جننري للوننح لي لوننل  لت ح نني    لل غيننغ لننء للالننغل  ل

للول  لت ح ي   ل  لح ياةطوي ذلى لء ل   ح  و   لن  ح حو ولي   رلف لل ا ين  لاون غلل  
 ال  صح لىلاح.
لل زللاننح شحل صننغي هلنن د لل نننغيحو وذلننى ش  ثيننف  هو نننح لااننحد ل  ندكننغ جمننغ  -4 
إن ح يننن  ولولتنننل  لل ننننو  لال  صنننح ي لهلي لننن  ولل  نننني  رلنننف ىلاويننن  للصنننح بلو. و    نننغبلو

ل  ض للقيح  ش لى   وف ن    لت ا لء   ل للقضحد رلف للفق  ول  نغلث ف ص لل  ل 
 وحتقيق للا و لال  صح ي لل حلل.

لجلهنو  لل للين  إىل  رن  للالنغل  للاحلين   لل  ل رلنف ىل زينزهنيب شحل    للغويل  -5 
ىلاوي  تح بلهتح  لء لال  مل   لوب لاهح نقل لل  اولو يح ذلو للصل   و رن     جري للوح لي 

 .(2 ىلا ي  وىل زيز  غبلهتح لان ح ي   وشاحد للقغبلو   جمح  وض  للويح حو ذلو للصل 
  وتنننو  للاايننن  لل ن يننن  شغيننن  ن نننغ  رلنننف للح ننن  للننن  ىلافننن   ينننح شلنننغلناح ل ةطنننوي -6 

ىلقليص لل  حليف لل نحبي . وك  ه  للن  ه د للض وبا ت  جم ور انح لا  ثلن    للالنغل  للاحلين  
جري للوح لي  جت    غللهح للف للالغل  للاحلي  لتل     لل غيغ لء  ش ح   حل  للااي  لل ن ين . 

ن ينن  لقةطحرننحو للاقنننل وللةطح نن  وىل اولو ينننح ورليننه  فننإ  لال ننن ث حبلو لةطلوشنن  ل نونن  للاايننن  لل 
 لا لولحو ولالىلصحالو.

__________ 

  .2إرال   ايف للوزلبي  للفق ا  (1 

 .6لا    نفوه  للفق ا  (2 
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نننغرو إىل  نن ر  لل صننغيق رلننف لالىلفننحق ش ننأ  ىليوننري لل نننحبا وىلافينن د. وحنننث  -7 
لترضننننحد رلننننف    ىلونننن    شصننننوبا ثحش نننن    ىلقننننغة لاوننننحرغا لل قاينننن  ولاحلينننن  ولاوننننحرغا   شاننننحد 

إىل ح  وننغرو  يضن ح .ف لينل    لء   ل ىلافين  لالىلفنحق ىلافين للقغبلو إىل للالغل  للاحلي  جري للوح لي
شاّننحد  لننء   ننل ف حلينن  و نن ر  ىلةطايننق للرتىلياننحو للنن  ىلوننحه    ىلقلننيص ح  ىل ننحو  شلننغل  لل اننوب ىل حوننن

لننننننغا لل اننننننوب وىل لف ننننننه  و  ىلاوننننننيع لا نننننن لدلو  و  زيننننننح ا لليقنننننن    جمننننننح  لل نننننننحبا لل ننننننحش ا 
احلينن  جننري للوننح لي  لننء لال نن فح ا لننء لالىلفننحق ل نن فح ا كحللنن   ول   نن  للالننغل  لل .(3 للنننغو 

لنننء لاهننن  لالن هنننحد لنننء إ ننن لد ىلقيي نننحو   يقننن  لال  يح نننحو  انننل ىلافيننن  هننن ل لالىلفنننحق و   يافننن  
للنن  ىلنننل لااننغ  لت ح نن  تي لىلفننحق  و  نن لب     ننح  لا حللنن  لخلحتنن  ولل فحضننلي لل  نن  للننغويل 

 لو قال .
ل  للالننغل  للننحوبا لاننح ش فحلنن  راننوب للاضننحئ  شوال نن . فحل  ننحو  حنننث رلننف لل ننز  -8 

ش  للالغل  للاحلي  جري للوح لي  وشلغل  لل اوب ل وهيل ىلنغفق للاضنحئ  ي نو  شنحلاف  رلنف للةطن ف  
ويااغ  شن    هنو  ل ونهيل ننن  للاقنل لل نحش  لصنحس للالنغل  للاحلين  جنري للونح لي . وندكنغ رلنف 

لل اوب   ي  لل اوب  و   يغ ررب  بلضيهح لصنحس للالنغل  للاحلين  جنري للونح لي    مهي  كفحل  شلغل  
     ي  وشصوبا لاحش ا إىل  رحيل للانحب.و  ح يو ح هلح شحل     شإل حني  للوت

ن غ  رلف  مهي  لل      زيغ لنء فن ص للوتنو  إىل   نولق شن كحئاح لل ننحبي   -9 
لالننغل  للاحلينن  جننري للوننح لي . فحلوتننو  شصننوبا  فضننل إىل جللننب لاا نننحو للنن  ىل  ونن   مهينن  ل

لت ولق لت ااي  إمنح هو ل ّ نل للنهنو  لل للين  إىل ىلةطنوي  للااين  لل ن ين  وحتون  ىليونري لل ننحبا 
ولء مث  ر  شاحد للقغبلو لان ح ي  ولل نو  لهلي لن  ال  صنح لىلاح   هنحين  لاةطنحف. لن ل  ناحشنغ 

مننحئي  بفن  للنول ز  لنح  للنغلو  إىل لت نولق وللقضنحد رلنف لل نغلشري جنري لل  كحد لل ننحبي  ولا
 لل   يفي  لل  ال لزو  هلح.

حنننث لل  نن  للننغويل رلننف ىلقننغة  ننغب  كننرب لننء لاوننحرغا   إطننحب لا وننن  لننء  -10 
  ننل لل نننحبا. ولننء لاةطلننول متويننل لل ا ينن  اول هنن  للقيننو  رلننف لونن و  لالننغل    ننح   ذلنننى 

ل نننغيحو لا ىلاةطنن  شحلااينن  لل ن ينن  وىليوننري لل نننحبا للنن  ىلول ههننح للالننغل  للاحلينن  جننري للوننح لي . ل
وشحاضحف  إىل ذلنى  يااغن  ىلقنغة  رن   كنرب شون ر  لنء   نل شانحد للقنغبلو لان ح ين  ولول هن  

 وتيحج  ل رتلىلينيحو ف حل  ل اوي  للصح بلو. لا صل  شحل نحبا ىل حليف ر ليحو لل  ّيف
شحلفولئغ لا اح ل  ل  ليحو لل  حلنل لا لي ين  للن  ىل نو  شنحلاف  رلنف ح  حنيع رل  -11 

لل ا ي  لاو غلل  لالغلناح وللالنغل  للنحوبا لانح. و  نء    يند ي لل  نحو  ولل انح   لا لي ن  للوثينق 
غلحج   رننء لل نفيننز رلننف لالننن إىل ىلقلنيص ىل ننحليف لل نننحبا وإىل زيننح ا ىلاوينن  للصنح بلو  فضننال  

لال  صنننح  لل نننحا . وشحل نننحيل يااغننن  للالنننغل  للاحليننن  جنننري للونننح لي  وللالنننغل  للونننح لي  للنننحوبا هلنننح 
 ولل  كحد لامنحئي  ىلقغة للغر  ولاوحنغا وىل ثيف لجلهو  ل  زيز لل نحبا ولل ا ي   للل لااةطق .

__________ 

 .13لا    نفوه  للفق ا  (3 
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  ح  ىلونحرغ  يضنشإل ح   ال ل للقي ن  لا لي ين  و ال نل للقي ن  لل حاين      -12 
لالنننغلحج   لال  صننح  لل ننحا   ال  نني ح راننغلح ىل ننو   لر نن  تولويننحو للالننغل  للاحلينن    جمننح  
لل اوي  وحتقيق  ي   لضنحف   ولنء لاهن  ىل الن  شنا  تننحل لاصنلن  ولالهن ل  ل هن     نايل 

ل ننحبك   كثنن  نف ننح .  زيننح ا ل ننحبك  شلننغلناح    ال ننل للقي نن  لا لي ينن  و ال ننل للقي نن  لل حاينن 
وشحاضننحف  إىل شنن   لزيننغ لننء لجلهننو  لل صننغي لل  و ننحو رلننف تنن يغي للااينن  لل ن ينن  وىليوننري 

لغرولن   -لل نحبا شغين  ىلونهيل ىلنغفق للصنح بلو وللنولب لو  ىلل نز  للالنغل  للاحلين  جنري للونح لي  
  وىل زيننز ىلا ينن  للقةطننحع شزيننح ا لال نن ث حب   ب ا لاننح  للا نن ي -  ذلننى لننء شنن كحئهح لامنننحئي  

 لخلحص  وىل زيز لاد وحو.
 وهننن  بكنننح  ر لنننه للثالثننن   ن  نننب شنننحجلهو  للننن  ياننن هلح لتون  نننح     إطنننحب  -13 

لل ولفقنننحو  ا حجلننن  لاونننحئل للاايويننن  لا صنننل  شحل ننننحبا ولل ا يننن  ولاونننحرغا لل قايننن  وشانننحد  ثو للانننن
ولل  اولو ينننح ولال ننن ث حب ولل ا يننن  لاوننن غلل   ول قيننني   و نننه ولاونننحئل لارتلشةطننن  لا صنننل  شحل  وينننل 

للض ف   رغ  لل      اف  رلف للان  و ثن د  ولنغر  لجلهنو  لل للين  إىل إ نغلث حتنّو  هي لن  
للالنغل  للاحلين  جنري  وىلاوي  للصح بلو وحتقينق  ي ن  لضنحف   ولل  نني  رلنف ل نحبك   كثن  رنغال  

 .لل حاي  للول  لت ح ي لا لي ي  و    ال ل للقي     ح   ذلى   للوح لي    لل نحبا لل حاي
  شاننحد  للصنناغوق لا ننرتس للوننل  لت ح نني شأمهينن  لوننحمه  ح   يضننح  حنننيع رل نن -14 

لونل  للقحئ   رلنف للل حاي  لا لي ي  و    ال ل للقي ش لكحو ش  للقةطحر  لل ح  ولخلحص  و  
للونننننل  لت ح ننننني  رلنننننف للاننننننو لااح نننننب   ىل زينننننز لل ننننننّو   ل فحلننننن  لونننننحمه   ةطنننننحع لت ح ننننني 

للصننناغوق لال  صنننح ي لهلي لننن  ولل ا يننن    للالنننغل  للاحليننن  جنننري للونننح لي . ون نننن  لتون  نننح  و 
رلنف ىل ثينف لجلهنو  ل  زينز ىل حوهن نح لجلنحبي اونحرغا شلنغلناح   إ لنحج  لا رتس للول  لت ح ني 

ي    ننننح   ذلننننى لل اوينننن  وإضننننحف  للقي نننن     للويح ننننحو لل ا ينننن  للقحئ نننن  رلننننف للوننننل  لت ح نننن
 ولال رتلىلينيحو ل لي  لا  لق  شحل نحبا ولل ا ي .

نق  شأمهي   وب للقةطحع لخلحص  وشحخلصوص  وب لاد وحو للصغريا ولا و ةط   -15 
للننن     حتونن  لان ح ينن  ول نن نغلث فنن ص لل  ننل وىلقلننيص للفقنن  وزيننح ا لالش  ننحب وحتونن  
للقننغبا رلنننف لااحفوننن    شلننغلناح. و  هننن ل للصنننغ   حنننء لصننن  و  رلنننف ىل ننني  ىلا يننن  للقةطنننحع 
لخلحص ش  زيز للااي  لل ن ين    نح   ذلنى ىل اولو ينحو لا لولنحو ولالىلصنحالو  وىليونري للصنو  
رلف لل  ويل  وىلوهيل  ال لزلول  لتر نح  لل نحبين  وىلقنغة للنولفز لاانحد للقنغبلو رلنف إطنالق 

ا ننحبي  رلننف للصنن يغ ل لنن . ون ننغ  شصننف  لحتنن  رلننف  مهينن  ّليننحو لل  ويننل لاوّ ننه ا ننغلث ل
لتثنن    ننح   ذلننى  لننول  لال نن ث حبلو لخلحتنن  ذلو لتثنن     ىلقننغة   ولو له نن  و ننال متويننل 
شغيلننن  لنننء   نننل حتوننن  للف حليننن  ولاشنننغلع ولل نغينننغ لال  صنننح ي لنننء  انننل لاد ونننحو للصنننغريا 

 للن . ولا و ةط 
غويل للنننف ننن ي لل لل ننن حل  نننل لا نننحيب للننن ي  نننح  شنننه شح     حننننيع رل نننيوننن نح  -16 

لالننغلناح. شيننغ  نننه ليوننل كننل للالننغل  للاحلينن  جننري للوننح لي   لصننحس للالننغل  للاحلينن  جننري للوننح لي 
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ىل ل نننحب ك  ل نننحباك   كحللننن    لل ننن  للف ننن ي  وشحل نننحيل حننننث ىللنننى للالنننغل  للننن    ىلاضننن  ش نننغ إ
لالىلفحق لا  غ  لتط لف ان حد جم   ف  ي  ويل لصحس للالغل  للاحلي  جنري للونح لي     ىلف نل 

 لء   ل مت   لل   للف  ي لء لل  ل ش حلل طح  ه.
ن  ب شح    لب للغر  لاقغ  لالغلناح لء ل  ب لا ثنل للونحل  ت نل للالنغل   -17 

لجلزبينن  للصننغريا للاحلينن  لل ننحش  لدلنن  لا نننغا. وناحشننغ  غو وللالننغل  للاحلينن  جننري للوننح لي  وللننل  منننو 
لل    للغويل ىل زيز ل  ب لا ثل للوحل    للو ل لل ي ي ثف ر له اونحرغا للالنغل  للاحلين  

 جري للوح لي    شلوغ  هغلف وجحيحو ش نحلن ر ل فيياح و هغلف لل ا ي  لاو غلل .
كي نننوي   رلنننف ر لننننه   ليوننننحلو لل نننح  للنننغك وب حننننء و انننو  لدون  نننح   و لياننننه  -18 

ولوحمه ه ل  زيز لل ا ي  لاو غلل  لالغلناح   ح   ذلى حتقيق  هغلف ش نحلن ر ل فييانح و هنغلف 
لل ا يننن  لاوننن غلل . ون نننغ  رلنننف  مهيننن  ىل زينننز شننن ا   ف يقينننح و  نننل للالنننغل  مننننول  وللنننربللن لخلحتننن   

رنء لالضنةطالع  للونح لي   شزينح ا لانولب  للا ن ي  ولاحلين   فضنال   ي ح فن ع للالنغل  للاحلين  جنري  ال
شغوب  كرب ل اويق لا  لدلو لصحس للالغل  للاحلي  جري للوح لي  ل   لحنن  لتون  نح  ولن   نحئ  

 وكحالو لتل  لا نغا ولاان حو للغولي  لا اي .
ص لتون  نننننح   ننننننغرو لاان نننننحو لل حش ننننن  اانولننننن  لتلننننن  لا ننننننغا  وشنننننحتل  -19 

لجلزبين  للصننغريا  وللالننغل  للاحلين  جنري للوننح لي  وللنغو ل  ول  نب لا ثنل للونحل  ت ننل للالنغل  مننو 
للاحلينننن  لل ننننحش  لدلنننن  لا ننننننغا  وش نننننحلن لتلنننن  لا نننننغا لامننننننحئ   ولللنننننح  لا لي ينننن   و نننننحئ  

وللاانى للنغويل ولاصنحبف  لاان حو للغولي  لتل     ح فيهح للصاغوق لا رتس للول  لت ح ني 
لامنحئينن  لا لي ينن  ولان نن  لل نننحبا لل حاينن  ولان نن  لجل ننحبس لل حاينن   إىل ىل زيننز  هو هننح  كننل    

  يحق والي هح لخلحت  يح  لل خفيف لء للوض  لخلحص للالغل  للاحلي  جري للوح لي .
 ان  لال   حع لاقال ن  ل رء ىلقغي نح لغول  شوليفيح لا  غ ا للقوليحو لل    -20 

 .2016لوزبلد للاقل للالغل  للاحلي  جري للوح لي     يلو / ا  رب 
ن ننن ل رنننء ىلقنننغي نح للصنننح ق للنهنننو  لاوننن   ا للننن  شننن ل هح شنننحبلجولي شوتنننفهح  -21 

 لاوق  جم ور  للالغل  للاحلي  جري للوح لي     ايف.
ياينح و  ول هنح رلنف  ونء رء لنحلص ىلقنغي نح ولل احنانح ل ن ب كح  ن  ل  يض -22 

 ل اني  لتون  ح  لل لش  ر  .  للضحف  وللغر  لاحيل للوخ  ورلف للرتىلياحو لا  يزا لل  لخت و

    


