
GE.16-12318(A) 



 الدورة الرابعة عشرة
 نريويب
 2016 يوليه/متوز 17-22

اإلعالالالاللص ال الالالالالجر عالالالالو اري ألالالالالالب الالالالالواارخ ل الالالال  ال  الالالالداص  ألالالالالوا   الالالالل    
 الو ك الج الرابع عشر

 اً،حنن، وزراء أقل البلدان منو  
، علدده مدد لد الدددورب العارادد  ع ددعب 2016متوز/يوليدده  16يف نددريويب، يف وقددد امعنا دد   

 17دت يف الفدد ب لددن ملددرمتع املددت املعلدددب للعادد رب والع نيدد  اامونععدد ( العاردد  ع ددع ، الدد  ع دد
 ، 2016متوز/يوليه  22 إىل

، وأمددداا الع نيدد  املمددعدال ، وخطدد  2030إىل خطدد  الع نيدد  املمددعدال  لادد    وإذ ن ددري 
عنل أ(يس أر ر ، كوسيل  لعنويل ت فيذ أمداا الع ني  املمعدال ، ال  تعلد،، يف للد  ألدور، إىل 

 ، 2030ال ض ء عله الف ع املدق  واجلوع حبلول ع   
                    إىل إعدددددددددلن اسدددددددددط بول، ورعنددددددددد لا الانددددددددددل ل ددددددددد   أقدددددددددل البلددددددددددان منددددددددددواً  وإذ ن دددددددددري 

ارعنددد لا عندددل اسدددط بول ، اللدددذين يعنردددل مددددغلن  الع يمددد، يف الع لددد   2020-2011 للا دددد
لددن أمددل ال ضدد ء علدده الف ددع، و  يدد  اً علدده العلدددي ت اييعليدد  الدد  توامللدد  أقددل البلدددان منددو 

 والمن ح ر خلعوج لن ق  ن  أقل البلدان منواً،  ً،اا اإلمن  ي  املعف  عليل  (ولياممد
اإلعدددلن المي سددد، املعالددد  ر سدددعاعا  ل ع دددا املددددب ال ددد لل والعغيددد  وإذ نايدددد تدكيدددد  

 ،2016أي ر/ل يو  29املمعوى لع فيذ رعن لا عنل اسط بول املاعند يف أنط لي ، تعكي ، يف 
 يف ت فيذ رعن لا عنل اسط بول، اً الذي أحعزه الاديد لن أقل البلدان منو ر لع د  وإذ نعح   
عله ضعورب لا جل  أزل  الديون، والعلعب الضعييب وجت   تابئ  املوار( احمللي ، وإذ ن د(  

ولا جل  االجت ه الم  د املعال  ر خنف   أسدا ر المدل  امس سدي  لدن أمدل   يد  أمدداا الع نيد  
 املمعدال ،
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علدددده أن العلويددددل اييعلدددد، القع دددد (ات أقددددل البلدددددان منددددواً وتطددددويع قدددددرا   وإذ ن ددددد(  
 اإلنع مي  يععم، أمهي  ح مس  لعنعي ل  لن اخلعوج لن ق  ن  أقل البلدان منواً، 

ر حلدد لدن اععن (مد  علده اً عله أمهي  قيد   الاديدد لدن أقدل البلددان مندو وإذ ن د( كذلك  
 دل ت اخل رمي ، وخب ص  يف ظل ت ل  أسا ر المل  امس سي  يف المل  امس سي  والعاع  لل

 اآلون  امخريب، 
امللدددد   والواليدددد ت امس سددددي  لاونععدددد ( يف إ دددد ر (عدددد  ت عنلدددده  وإذ نركددددد لددددن مديددددد 
ومدددد، علدددده ومدددده العلديددددد ر دددد ء تواغدددد  اآلراء احلعددددول، الدددددو ، والبلددددو  و ليددددل  - الددددرل 

ي  ال لو  ر مل    العا ري  واإلمن  ي  للبلدان ال  لي ، وال سين  ر   -المي س ت، والعا ون الع ين
 ، أقل البلدان منواً 

 :الع   اإلعلن ناعند
  ً،نعحدد  ردد لعطورات اإلة ريدد  الدد  دددلد   رلدددان   يف اآلوندد  امخددريب  وعنولدد -1 

يف امل    ت عيب ً، يف ظدل  5لن   ي  منو س وي رلغ لعوسطه اً ل د متع ت جمنوع  أقل البلدان منو 
ل دددد ت اقع دددد (ي عدددد مل، صددددا   وارتفدددد  تعددددوين رأت املدددد ل الر رددددت اإللدددد  ، ور تددددت لادددددالت 

يف امل    الضدعوري   25االسعرن ر إىل ال  تا احملل، اإلل   يف الاديد لن البلدان تعا وز نمب  الد 
يف ت فيدذ رعند لا  ً ت ددلاً دان مندو لللف ظ عله ال نو الطويل اممل  وأحعزت الاديد لدن أقدل البلد

 عنل اسط بول، رمبل ل ل  تانينه يف اس اتياي    اإلمن  ي  الو  ي   
ويمددعن  كدددذلك للحتددد  الع دددد  احملدددعز يف الاديددد لدددن رلددددان   حندددو اخلدددعوج لدددن  -2 

نيدددد  يف غن ددددذ الدددددورب الر لردددد  ع ددددعب ملددددرمتع املددددت املعلدددددب للعادددد رب والع  اً ق  ندددد  أقددددل البلدددددان منددددو 
 ، وُحدددد(ت 2014اسدد لوا يف عدد   اً ، خددعج رلددد واحددد لددن ق  ندد  أقددل البلدددان منددو 2012 عدد  

 ثلث  رلدان للخعوج، وومد أن م  ك سبا  رلدان لرمل  ر ورب أولي  للخعوج لن مذه ال   ن  
االقع دددد (ي  لدددد  تدددد ال  - ولدددد  ذلددددك، ن دددداع ردددد ل ل  من الع نيدددد  االمعن عيدددد  -3 

ن   وغين  ري ل ، وكذلك رد  رلددان   والاد مل املع دد  أو البلددان ال  ليد  امخدعى  لعف وت  (اخل رلدا
وم  ك الاديد لن العلدي ت ال  توامه مذا الع د  وتادو   ويلده إىل مندو واسد  ال  عددب ودد لل 
للاني  ولمعدا   ولذلك، مث  ح م  إىل توميده ملدو( مديددب ولعرفد  لدن م ند  أقدل البلددان 

    يف الع ني  لن أمدل الع لد  علده مدذه العلددي ت و  يد  أمدداا الع نيد  املمدعدال  ودعك اً منو 
   2030حبلول ع   

وي عل العلول اييعلد، إحددى المدن ت الع يمدي  القع د ( يعلدعك علده لمد ر  -4 
لدن الع ني  املمعدال   و ويل املوار( اإلنع مي  لن أن ط  لعدني  اإلنع مي  إىل أن دط  أعلده إنع ميد  

ددنه أن ميعن لن  ديث البلدان و م  قدر   عله الععيا ل  البيئ  االقع د (ي  الا مليد  املع دريب 
تواكبددده  يف امل ضددد، ملاً ر سدددعنعار  والع دددد  االمعنددد ع، واالقع ددد (ي الدددذي أحعزتددده أقدددل البلددددان مندددو 

 والت أس سي  ت يريات ميعلي  عني  ، ولذلك غإن لن اممهي  مبع ن أن ت لد اقع  (ات    
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ر دد ء اً ولددن أمددل   يدد  العلددول االقع دد (ي اييعلدد،، ةدد  علدده أقددل البلدددان منددو  -5 
قدرات إنع مي   غ ل درات اإلنع مي ، وللد رات إق لد  امل د ري  والدعوارن اإلنع ميد ، الد  ت دعل الاندو( 

وسدديعطل  ذلددك قيدد   الف ددعي مي اقع دد (، ةدد  تطويعمدد  لعف لدد    يدد  ال نددو االقع دد (ي املمددعدا   
وددددعك  ل  يف الع نيددد  رعا يددد  تدددعاكت رأت املددد ل و  يددد  الع دددد  العع ولدددوم، عدددن  عيددد  اً أقدددل البلددددان مندددو 

 االسعرن ر يف رأت امل ل الب عي وايي كل امس سي ، وتا ي  املرسم ت و م  ال تت امل لي   
درات اإلنع ميد  وإمدعاء إن أحد الا  صع احليوي  لن ملو(ن  العالي  إىل ر  ء ال  -6 

الع يدددري اييعلددد، مدددو تا يددد  الع نيددد  العيفيددد   غ ل  لبيددد  الاتنددده لدددن المدددع ن ياي دددون يف امل ددد    
وأقدل ت نيد  يف رلددان    ور لعد  ، غدإن  ويدل االقع د (ات اً ل  تعدون امددد غ دع  ً العيفي ، ال  غ لب

ط  غدري زراعيد  ق رلد  للسدعنعار، لد    يد  العيفي  عن  عي  زي (ب اإلنع مي  ال راعي ، وتطويع أن 
أق ه قدر لن العآزر ري لند  لدن خدلل زيد (ب غدعص الوصدول إىل العع ولوميد  والعنويدل، مدو ألدع 

 حيوي لن أمل ال ض ء عله الف ع وإة ( غعص الانل و  ي  الع ني  املمعدال  
العع ولومي  يف ت فيذ الدور الع يم، للعا رب والعنويل واالسعرن ر و اً ونركد جمد( -7 

وخط  عنل أ(يس أر رد ، ع ددل  تددعنل  سي سد ت لل ند ،  2030خط  الع ني  املمعدال  لا   
 ومي كل أس سي  ك غي ، ون ل للعع ولومي ، وقوب ع لل  لعالن  ولدرر  

وال فددد ذ إىل امسدددوا  ألدددع ضدددعوري لبلددددان   لدددن أمدددل زيددد (ب ال ددد (رات وت ويالددد   -8 
لددن ال دد (رات اً الع نيدد  املمددعدال  املعنرلدد  يف لضدد عف  ح دد  أقددل البلدددان منددو  و  يدد  غ يدد  مدددا

  وعله الدعغت لدن قيد   ال دعك ء يف الع نيد  رد لعخفير العددرة، لللدوام  2020الا ملي  حبلول ع   
ال  تاو  ال ف ذ إىل أسواقلت عله لع الم  ، وذلك لن خدلل ع دد مدوالت جت ريد  لعع ليد  ولد   

عله أس ت غع(ي، ل  ت ال م  ك عدب غعص لعلم  دعوط ال ف ذ إىل امسدوا   وتوامده أغضلي ت 
 دددي ت كبددريب رمددب  املادد يري واللددوا   الع تينيدد  ر ددعل خدد ص، وي ب دد، اً صدد (رات أقددل البلدددان منددو 

يف تطددويع ال دددرات اللزلدد  لعلبيعلدد   و مدد  دددعوط اً لل ددعك ء يف الع نيدد  لمدد عدب أقددل البلدددان منددو 
وتعقيعلددد  يف سلسدددل ال ينددد  اً (عدددت ل ددد رك  أقدددل البلددددان مندددو  ً  فددد ذ إىل امسدددوا  لدددن دددددنه أيضدددال

إىل أسدوا  البلددان اً اإلقليني  والا ملي   وي ب ، الع فيذ الع لل لوصول لي  ل عا ت أقل البلدان مندو 
ارات ال دد (رب لدد  ال ددع  ً املع دلدد  والبلدددان ال  ليدد  لددن (ون رسددو  لعكيدد  أو ح دد  لفعوضدد ، مت ددي

عن ل تن  العا رب الا ملي  وال عارات الوزاري  ر دن قواعد امل  د العفضديلي  ل د   أقدل البلددان اً لرخع 
  2015املعف  عليل  يف املرمتع الوزاري الا دع مل تن  العا رب الا ملي  يف ع   اً منو 

ل ندددو ونمدددلت رددددن العاددد رب يف اخلددددل ت ت طدددوي علددده إلع نددد ت كبدددريب لددددعت ا -9 
والع ني  يف رلدان    ويف واق  املع، غإن ام(اء االقع  (ي لرلث  لن البلدان امررا  ال  خعمت 

ياعندددد يف امسددد ت أو يدعنددده قطددد ع اخلددددل ت  ويف سدددبيل   يددد  اً لدددن ق  نددد  أقدددل البلددددان مندددو 
ال دعار الدوزاري  االسعف (ب لن إلع ن ت العا رب يف اخلدل ت، غإن   ندعو اجملعن  الددو  إىل ت فيدذ

ر ددددن ت فيدددذ املا للددد  العفضددديلي  ل ددد   اخلددددل ت  2015مل تنددد  العاددد رب الا مليددد  ال ددد (ر عددد   
 وزي (ب ل  رك  مذه البلدان يف جت رب اخلدل ت اً ولور(ي اخلدل ت لن أقل البلدان منو 
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للبلددددددان لع ويددددد  وزيددددد (ب انددددددل مل  يف  ً وتدددددوغع سلسدددددل ال ينددددد  الا مليددددد  غعصددددد -10 
لددن ر دد ء صدد  ع ت  قع دد ( الادد مل، عددن  عيدد  الدددخول يف دددعا   اددد(ب لددن ال ط عدد ت ردددالً اال

ر إلضددد غ  إىل أمهيددد  تطدددويع ال طددد ع اخلددد ص  -ردكنللددد   وحندددن نددددرك الددددور الععنيلددد، للدددوار(ات 
 ً يف االنضدددن   إىل سلسدددل ال ينددد   وي ب ددد، أيضددد -واتمددد   المي سددد ت العا ريددد  واالسدددعرن ري  

يف االسدعف (ب لدن اً الدعت الددو  دددا تدوغري املمد عدب ال  دوى مقدل البلددان مندو ت نيت تدارري 
 سلسل ال ين  اإلقليني  والا ملي  

ونعح  رعنويل لب (رات املاون  لن أمل العا رب ر يد  لا جلد  االخع  قد ت لدن  -11 
لع الد ت امخدريب م ن  الاع  وتطويع ايي كل امس سي  يف رلدان    ريد أن   نلحظ ر لد  أن اال

 قد تعامات  اً املعال   رعيمري العا رب ر ل مب  إىل أقل البلدان منو 
ونعحد  رعنديدد اإل د ر املعع لدل املاد ز ليددخل املعحلد  الر نيد ، وردد ل تع إىل أن  -12 

اإل دد ر يُ فددذ اإلصددلح ت املعفدد  علدده ضددعورب إمعا لدد  ك ددعط السددعنعاره، حنددث امعضدد ء علدده 
ديددد املددوار( يف الوقددت امل  سدد  لددن أمددل ت فيددذه ر ددعل غادد ل وجت بدد ً مي تاطيددل املمدد مه  يف جت

    2023و  2016لإل  ر يف الف ب ر  ع ل، 
ويف الوقدددت الدددعامن، تضدددت ل تنددد  العاددد رب الا مليددد  يف عضدددويعل  أرراددد  وثلثددد   -13 

وم د ك مث نيد  رلددان جتدعي لف وضد ت لدن أمدل انضدن لل  إىل امل تند    اً،لن أقل البلدان مندو اً رلد
اً ريدد أن عنليد  االنضدن   تعطلد  العردري لدن املدوار(، ولدن امللدت لل  يد  أن   دل أقدل البلددان مندو 

الدد  مدد، ر ددد( االنضددن   إىل امل تندد  علدده املمدد عدب امل ليدد  والع  يدد  اللزلدد  يف الوقددت امل  سدد  
وعليدده، غإن دد  ندددعو اجملعندد  الدددو  إىل لواصددل  وتا يدد  (عندده لعيمددري انضددن   أقددل ورطعي دد  غا لدد   

 إىل ل تن  العا رب الا ملي  اً البلدان منو 
ونملت ر لدور احليدوي الدذي ير(يده االسدعرن ر يف تطدويع اقع د (ات  ، ويمدعن  أن  -14 

اً ، لدد  أن أقددل البلدددان منددو نلحددظ زيدد (ب تدددغ  ت االسددعرن ر املب دددع امم دديب يف المدد وات امخددريب
تمددعلدا اً ت ددلد ليالدد  لرددل مددذه ال يدد (ات  ولاتددت االسددعرن ر املعالدد  إىل أقددل البلدددان منددو  مل

قطددد ع ال ددد  ع ت االسدددعخعامي ، وةددد  ردددذل ملدددو( لضدددن ن توميددده االسدددعرن ر إىل ال ط عددد ت 
ي  املمدعدال   ويلد   اذد ذ االس اتياي  وذات امولوي  ال  تا ز العلول االقع  (ي اييعل، والع ن

ل يدد (ب االسدعرن رات الا لد  وحفد  االسدعرن ر اخلد ص، ولددن اً إمدعاءات لدن م ند  أقدل البلددان مندو 
 م ن  اجملعن  الدو  لعا ي  العوارن ر  ال عك ت احمللي  وامم بي   

الددور الفالد، أو احملعندل لعلدويلت الاد لل  يف امللادع كن ددر  ً وندرك أيض -15 
ح د  كبدريب لدن ال دد تا  اً،نويدل الع نيد   ومتردل مدذه العلدويلت، يف الاديدد لدن أقدل البلددان مندو لع

احمللد، اإللد   وتمد مت يف ال ندو االقع د (ي وت نيد  ال ددرات اإلنع ميد   واممدت لدن ذلدك، أ د  
احلدد لدن عله لمعوى االقع  ( اجل  ، لن خدلل زيد (ب (خدل امسدع املاي دي  و اً لب دع اً ترثع تدثري 

وال دددعك ء يف الع نيددد  اذددد ذ امل يدددد لدددن اخلطدددوات خلفدددر اً الف دددع  وعليددده، ي ب ددد، مقدددل البلددددان مندددو 
 تع ليا لا للت العلويلت وتيمري تدغ ل   
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ون دد( علده أمهيدد  تل د، املمدد عدب اإلمن  يد  العمسيد  علدده أسد ت ميعددن الع بدر ردده  -16 
ب اإلمن  يدددد  العمسيدددد  لمددددد الفاددددوب يف متويددددل لدددد  تالدددددات  ويلدددد  اممددددل  ويلدددد   ت ددددد  املمدددد عد

االحعي مدد ت اإلمن  يدد  الدد  ال ميعددن تلبيعلدد  لددن ل دد (ر خ رميدد  أخددعى لرددل االسددعرن ر املب دددع 
امم دديب والعلددويلت امل ليدد   ولددذلك، غلدد، ضددعوري  جللو(ندد  العاليدد  إىل ر دد ء ال دددرات اإلنع ميدد  

لمدددب ، لدددن امللدددت وغددد ء اجملعنددد  الددددو  ر لع الددده وت ددداي  العلدددول اييعلددد، القع ددد (ات    ويدددذا ا
يف امل  د  لدن الددخل ال دول، اإللد   للنمد عدب  0.7رعل ي  ايدا املعنردل يف ذ دي  نمدب  

يف امل  ددد  لدددن الددددخل ال دددول، اإللددد    0.20إىل  0.15اإلمن  يددد  العمسيددد ، وذ دددي  لددد  نمدددبعه 
لددن اً وزيدد (ب املاوندد  امل دلدد  إىل أقددل البلدددان منددو  اً،و للنمدد عدب اإلمن  يدد  العمسيدد  إىل أقددل البلدددان مندد

يف امل  دد  لددن الدددخل ال ددول، اإللدد    وال وعيدد ، لعدد، يعفددل تلبيدد    0.15/0.2حيددث العددت ا
 االحعي م ت واالسعف (ب لن املاون  ردغضل  عي   ممع   

ع وأثددداً ونلحدددظ ر لددد  عددد ء الدددديون الواقددد  علددده الاديدددد لدددن أقدددل البلددددان مندددو  -17 
ارتف ع لمعوي ت الديون واخنف   أسا ر المل  امس سدي  علده خدلد  الددين  وتُادد ال ددرب علده 

أن تمداه م مددب اً للع نيد  علده املدد الطويدل، وي ب د، مقدل البلددان مندو  ً حيوياً  نل الديون ألع 
رب قددر إىل  م  مم رسد ت إ(ارب الدديون، ري ند  ي ب د، للناعند  الددو  أن يمداه إىل إت حد  أكد

 لن سبل الوصول إىل ذفيا ع ء الديون 
علدده اً دددديداً الدد  لدد  تدد ال تاعنددد اععندد (اً وم دد ك الاديددد لددن أقددل البلدددان منددو  -18 

ت ديع رض  سل  أس سي   واالععن ( عله المل  امس سي  ةال البلدان ععض  لع لبد ت أسدا ر 
ركددد أمهيدد  إمددعاء العلددول اييعلدد،  مددذه المددل  وال دددل ت االقع دد (ي  اخل رميدد ، املددع الددذي ي

ولذلك، غدإن المدا، إىل   يد  الع ويد  و  يد  ال يند  املضد غ  يُادد لدن امولويد ت الع يمدي  وحندن 
يف ملو(ندد  اإلمن  يدد   وعليدده، غإن دد  ندددعو اجملعندد  الدددو  إىل ت ددد  (عددت إضدد يف لب دد ء  ً منضدد، قدددل

اجملعنددد  الددددو  علددده تطدددويع سدددبل أغضدددل  ال ددددرب علددده الععيدددا وت ويددد  اقع ددد (ات    كنددد  حندددث
-علدده سددبيل املردد ل ال احل ددع  -للعخفيددا لددن أثددع ت لدد  أسددا ر المددل  امس سددي ، وال سددين  
 العا لل ل  اآلث ر الض رب لع ل  امسا ر عله املن ال ذا ، 

علدده جمدد   العالدديت وال ددل ، مبدد  يف ذلددك اً ون دديد ر لعلمددن الددذي  ددعأ لددرخع  -19 
ت االلعلدد   ر ملدددارت االرعدا يدد  واخنفدد   لادددالت وغيدد ت ام فدد ل  ويف الوقددت ارتفدد ع لادددال

نفمدده، ندددرك العلددددي ت العرددريب الددد  لدد  تددد ال ل ثلدد  ألدد   تا يددد  للدد رات ورغددد ه ال مدد ء والعمددد ل 
االقع دد (ي  والب دعي  واالمعن عيدد   ولددن  -وام فد ل لددن أمدل   يدد  الع نيد  ال دد لل  وامس سدي  

 ً ي  أمداا الع ني  املمعدال  املعال   ر لعاليت وال ل  غلم ، ردل يمدلت أيضديضنن ذلك   
  2030يف رلوغ اممداا امخعى خلط  الع ني  املمعدال  لا   

ون ددد( علدده أمهيدد  تاندديت لعاعدد ب امل تددور اجل مدد ت يف الددربالا االقع دد (ي  لددن  -20 
غعنعد  املدعأب لده (ور إةد يب وتددثري كبدري أمل تا ي  ال نو االقع  (ي املمعدا  وال  لل للاني   

يف الع نيدد   وقددد ُأحددعز ت ددد  يف   يدد  الععدد غر ردد  اجل مدد  يف العالدديت االرعدددا ، وزيدد (ب العنريددل 
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ولعن ي ب ، رذل امل يد لن اجللو( يف رلدان   لن  اً،المي س، للنعأب يف الاديد لن أقل البلدان منو 
 أب إىل الفعص االقع  (ي  واالمعن عي  والمي سي  أمل   ي  املم واب يف وصول املع 

ونعحددد  ر تفددد   رددد ريس مبومددد  اتف قيددد  املدددت املعلددددب اإل  ريددد  ر ددددن ت دددري  -21 
، وال سين  االلع ا  ر حلد لن ال ي (ب يف 2015ك نون امول/(يمنرب   12امل  ت، الذي اععند يف 

لئدددويع  غدددو  لمدددعوي ت لددد  قبدددل الا دددع لعوسدددن (رمددد ت احلدددعارب الا مليددد  إىل لددد  (ون (رمعددد  
 وخب صد  الددول اجل ريد  ال د ريب والددول المد حلي  امل خفضد ، غضدلً  اً،ال   ع،  غدقل البلدان مندو 

ر آلثددد ر الضددد رب لع دددري امل ددد ت، الددد  ت طدددوي علددده عواقددد  اً ددددديداً عدددن البلددددان اجلبليددد ، تعددددثع تددددثع 
الف ددع و  يدد  الع نيدد  املمددعدال   ولددذلك، حنددث وخيندد  علدده ملو(مدد  العاليدد  إىل ال ضدد ء علدده 

اً اجملعن  الدو  عله ت دي  وت فيذ االتف   وت د  الدعت امل   والعع ولوم، إىل أقدل البلددان مندو 
 ليعمىن ي  لوامل  العلدي ت املع ل  رع ري امل  ت 

لك، ولددن الضددعوري للع نيدد  املمددعدال    يدد  المددل  واملددن واالسددع عار  ولددذ -22 
الد  مد، يف ح لدد  اً غندن اممهيد  مبعد ن اذد ذ ملدو( و  يد  وإقلينيد  و(وليدد  لددعت أقدل البلددان مندو 

ن اع والبلدان اخل رم  لن ن اع  وي ب ، يذه اجللدو( أن تعكد  علده ر د ء قددرب علده الععيدا تمدع د 
 إىل مي كل أس سي  اقع  (ي  ولرسم ت امعن عي  قوي  وحوكن  رديدب  

مل  مذه العلدي ت وتا ي  الع ني  املمعدال  القع  (ات  ، نا د الا   عله وملوا -23 
 ل  يل،:

الوغدددددد ء ر لع ال ت دددددد  رع فيددددددذ رعندددددد لا عنددددددل اسددددددط بول، وخطدددددد  الع نيدددددد  املمددددددعدال   23-1
 عن االتف ق ت اإلمن  ي  الدولي  امخعى ذات ال ل  يف حدو( قدرات  ؛ ، غضلً 2030 لا  
عرف  لن أمدل ر د ء ال ددرات اإلنع ميد  وتا يد  العلدول رذل ملو( مديدب ول 23-2

 اييعل،؛
 ندل املمددرولي  عددن كف لد  أن تعددون جتدد رب رلددان   واسدد اتياي    ذات ال ددل   23-3

 املعال   ر لع ني  لعم   ولدجم  يف االس اتياي ت والمي س ت اإلمن  ي  الو  ي  الا ل ؛
 له لي  املمعوي ت  إىل تا ي  احلوكن  العديدب ع ،الما 23-4

 وحنث دعك ءن  العا ري  وال عك ء يف الع ني  عله ال ي   مب  يل،: -24 
(عددت ملددو( امونععدد ( العاليدد  إىل تا يدد  نتدد   جتدد ري (و  يعمددت ر إلن دد ا  24-1

 وال نول والادال  وال ف غي  وإلع ني  الع بر ره؛
ح اييعددددل املدددد   والضددددعييب تدييددددد الدددددعوب إىل تا يدددد  (ور امونععدددد ( يف إصددددل 24-2

 عن قواعد االسعرن ر الدو ؛ الدو ، غضلً 
لدددن أمدددل رلدددوغ أمدددداا رعنددد لا عندددل اً لواصدددل  وتا يددد  (عدددت أقدددل البلددددان مندددو  24-3

 عن اممداا اإلمن  ي  امخعى ذات ال ل ؛ إسط بول وأمداا الع ني  املمعدال ، غضلً 
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رددد  ، إندونيمدددي ، وندددريويب عدددن املدددرمتعين ت فيدددذ ال عددد  ا وامل دددعرات ال ددد (رب يف  24-4
الدوزاري  الع سد  والا دددع مل تند  العاد رب الا مليدد ، ولا جلد  ددواغل و لبدد ت أقدل البلدددان 

غيندد  يعالدد  ر حلددد ر ددعل كبددري لددن الدددعت احمللدد، املن ددوح حمل ددول لل طددن، ددددا اً منددو 
 وض  حد يذا الدعت؛

ا ، مبددد  يف ذلددك عدددن  عيددد   امسددو  مدد  ددددعوط نفدد ذ صددد (رات رلددددان   إىل  24-5
عفددد ء لددددن العسدددو  اجلنعكيدددد  واحل ددد ، وتطبيددد  املا للدددد  اخل صددد  والعف ضددددلي  كف لددد  اإل

 وتيمري العا رب يف اخلدل ت؛ اً،املن وح  مقل البلدان منو 
تا ي  ن ل العع ولومي  والدرايد  الف يد  لدن خدلل توثيد  الدعوارن رد  ال دعك ت  24-6

لدن اتفد   اجلواند  املع دل   2-66وال عك ت امم بي  وت فيذ امل (ب  اً يف أقل البلدان منو 
ر لعاددد رب لدددن ح دددو  امللعيددد  الفععيددد ، وذلدددك رع دددد  احلدددواغ  مل ددد ريال  لدددن أمدددل ن دددل 

 اً؛العع ولومي  إىل أقل البلدان منو 
زيددد (ب املمددد عدب اإلمن  يددد  العمسيددد  إىل املمدددعوي ت املعفددد  عليلددد  يف خطددد  عندددل  24-7

 رد  لدن أمدل  فيد  ر د ء ال ددرات اإلنع ميد  عدن  عيد  لا جلد  ال يدو( يف م ند  أ(يس أر
والوغ ء ردمداا املاون  املعف  اً الاع  والر عات املعال   ر لب ي  العلعي  يف أقل البلدان منو 

   ً؛عليل  (ولي
ال  مد، يف  دور اخلدعوج لدن ق  ند  أقدل اً توغري الدعت الع يف مقل البلدان منو  24-8

ويف لعحلددد  لددد  رادددد اخلددعوج، لعف لددد  أن يعدددون االنع ددد ل إىل لعحلددد  اخلدددعوج اً بلدددان مندددو ال
قدددر اإللعدد ن  ويُاددد (عددت االنع دد ل المددلس واملمددعدا  خددلل عنليدد  اخلددعوج لددن  ً سلمدد

لضن ن خعوج ال رما  غيه وراسد  و  ي ده  ً ح مساً ول  رادم  ألع اً ق  ن  أقل البلدان منو 
كادد ء لددن اً  امللددت ال تددع يف املردددعات اخل صدد  ردقددل البلدددان منددو  رطعي دد  لمددعدال   ولددن

لددد  لوضدددوع اسدددعاعا  ل ع دددا املددددب لربنددد لا  ً لايددد ر املمددد عدب اإلمن  يددد  العمسيددد ، مت دددي
عنل اسط بول: "ال عاك  لن أمل الع يري يف أقل البلددان مندوا"، من العلدوالت العدربى 

 اً ل أقل البلدان منو ة  أن جتعي (اخ 2030خلل الف ب حىت ع   
لددن أمددل توسددي  اً وزيدد (ب املمدد مه ت يف صدد دو  امونععدد ( االسددعئن ت مقددل البلدددان منددو 

 أن ط  العا ون الع ين ور  ء ال درات يف مذه البلدان 
 وندعو امونعع ( إىل ل  يل،: -25 

اآلراء إعدد (ب ت  ددين وتا يدد   لي تدده احلعوليدد  الدوليدد  لددن خددلل ر دد ء تواغدد  يف  25-1
يف امل دلددد ، وضدددن ن لواملدددد  اً ر ددددن المي سددد ت الددد  جتادددل ل ددد   أقدددل البلددددان مندددو 

يدذه ال  يد ، نددعو أعضد ء امونععد (  ً  دي ت العا رب والع نيد  ر تمد   وكفد ءب  و  ي د
إىل ال عوع يف ل  ق د ت حعوليد  (وليد  ر ددن العلدعب الضدعييب ون دل العع ولوميد  ر يد  

 لعاد(ب ام عاا ر دن مذه املم  ل؛العوصل إىل نع  ا 
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يف رلددددوغ أمددددداا رعندددد لا عنددددل اً لواصددددل  (عندددده الع لددددل مقددددل البلدددددان منددددو  25-2
اسدددط بول و  يددد  أمدددداا الع نيددد  املمدددعدال ، مبددد  يف ذلدددك ال ضددد ء علددده الف دددع املددددق  

 ؛2030واجلوع حبلول ع   
دب أقدل البلدددان االضدطلع ر لاندل العلليلد، والعادد ون الع دين لدن أمددل لمد ع 25-3
يف ملو(مدد  العاليدد  إىل ر دد ء ال دددرات اإلنع ميدد ، وت ويدد  اقع دد (ا   وإمددعاء العلددول اً منددو 

 اييعل،؛
علددده االسدددعف (ب الع للددد  لدددن العاددد رب واالسدددعرن ر اً لمدد عدب أقدددل البلددددان مندددو  25-4

 رلدان  ؛وتدغ  ت املم عدب اإلمن  ي  العمسي  لن أمل تاتيت أثعم  عله الع ني  يف 
اإلسل  ، ردعت لن الدول امعض ء، يف مال اخلعوج لدن ق  ند  أقدل البلددان  25-5
وخب صد  عدن  عيد  تعريدا وتا يد  الاندل العلليلد، والع دين  ،وغا الً  ً وسلم ً لمعدالاً منو 

 ر دن اخلعوج و "االنع  ل الملس" 
حمدن الضدي غ  ب ً علده وددا حعولد  لعي يد  والع  ن د  ت دديعن  خ ل  عن ناعب -26 

 وعله الدعت امل   المخ، وال تيب ت اجليدب ال  اذذ   لع تيت امونعع ( العار  ع ع 
كن  ناعب عدن ت دديعن  لاونععد ( وألي ده الاد  ، المديد لوخيمد  كيعدوي،، علده  -27 

 الدعت املعواصل للع ني  يف رلدان   
    


