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  2015تموز/يوليه  27 في قرار اتخذته الجمعية العامة

 ](A/69/L.82)اإلحالة إىل جلنة رئيسية  دون[
 

خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل  - 69/313
 التنمية )خطة عمل أديس أبابا(

 
 ،إن الجمعية العامة 
، الــ ق قــرر  2013األول/ديســم   كـاونن  20املــخر   68/204قرارهــا  إىل إذ تشيير 

املــــــــــخر   68/279فيــــــــــ  عيلــــــــــد مــــــــــخذر دوىل قالــــــــــ  لتمنيــــــــــ  التنميــــــــــة، وكــــــــــ ل  إىل قراري ــــــــــا 
 ،2015أيار/ماين  8املخر   69/278 و 2014حزيران/ينوي   30

خطــة عمــ  أديــا ألالــا ال ــادرة عــن املــخذر الــدوىل المالــ  لتمنيــ  التنميــة تُقيير  - ١ 
 ليت اعتمدها املخذر والناردة يف مرفق ه ا اليلرار؛)خطة عم  أديا ألالا( ا

إلقينليـــا، حةنمــة و ــعبا، الستؤــافة املــخذر الـــدوىل  تعييرع عيين عميييا امتنا  ييا - ٢ 
، ولتيلـــــدم كـــــ  مـــــا ي ـــــز  2015ذنز/ينليـــــ   16إىل  13المالــــ  لتمنيـــــ  التنميـــــة يف ال ـــــ ة مـــــن 

 دعم. من
 99اجل سة العامة 

 2015ذنز/ينلي   27
 

 المرفا
خطة عمل أديس أبابا الصيادرة عين الميؤتمر اليدولي الثاليث لتموييل التنميية )خطية 

 أبابا( عمل أديس
 

 2015إطار عالمي لتمويل التنمية لما بعد عام  - أوال

ال ــ ة  حنــن، راســاء الــدول وا ةنمــا  واملمم ــا الســاما، ا تمعــا يف أديــا ألالــا، يف - ١
مبعاجلـة دـد ق التمنيـ  وةي ــة اليلـنق كـد التزامنـا السياســ  ، وخ 2015ذنز/ينليـ   16إىل  13مـن 
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مــن الاــراكة والتؤــامن ع ــا ال ـــعيد  لــرو    ،لي ــة مخاةيــة ع ــا سيــا املســتنيا  ل تنميــة املســتدامة
2002العـــــامل . ووعيـــــد ة كيـــــد ةنافـــــق  راء مـــــنوت ق لعـــــا  

2008وإعـــــدن الدوحـــــة لعـــــا   (1)
(2) 

اليلؤـــاء ع ـــا ال يلـــر واجلـــنن، وديليـــق التنميـــة املســـتدامة   ـــدفنا هـــنف. يف مســـعاوا ووســـتند إلي مـــا
النمن االقت ـــادق الاـــام  ولايـــة البي ـــة وةاـــ يا اإلدمـــا  الن ـــن  لـــل لعادهـــا المدقـــة عـــن  ريـــق 

االجتمــاع . وو تــز  لــاح ا  سيــا حيلــنمب اإلوســان، مبــا في ــا ا ــق يف التنميــة. وســنة   املســاواة 
ماضــا قــدما جامعــة، . وسناــ ا ع ــا إقامــة  تمعــا  مســاملة لــا اجلنســا وذةــا املــرأة وال تــاة

يتخ ــــه فيــــ  عــــن الركــــ  أق ل ــــد أو  لةـــ  عــــز  اــــنم إواــــاء ويــــا  اقت ــــادق عـــامل  عــــادل ال
 ـــخم، مـــا إةاحـــة فـــرق العمـــ  الدئـــق وســـب  كســـ  العـــي  املنت ـــة ل  ميـــا، وا  ـــا  ع ـــا  

  ة.في  ااحل أ  النا واألجيال امليلب يف النقت و س  ملانا كنكب

مـــــخذر قمـــــة العتمـــــاد خطـــــة ، 2015يف أي نل/ســـــبتم   ،ستستؤـــــيه األمـــــم املتحـــــدةو  - ٢
، الــيت ةتؤــمن 2015قــادرة ع ــا إحــداي التاليــ ، أال وهــ  خطــة التنميــة ملــا لعــد عــا   ة منحــ

لـــد مـــن دعـــم هـــ ل انطـــة لنســـائ  ةن يـــ  ع ـــا اليلـــدر و ســـ  مـــن  أهـــدال التنميـــة املســـتدامة. فـــد
إ ـــار  ـــام  استاـــرايف وااللتـــزا  لا ـــا  إجـــراءا  إلرســـاء ليلـــد التـــ   سعنـــا الطمـــن  وامل ـــداقية. و 

ــة ــ  م منســة ل نفــاء مبــا ةنطــنق ع يــ   ة املنن ــة لنــا قدقــة ألعــاد، هــ   انطــة مــن وعــند. ول م م 
ــ د هبــا وةيليــيم التيلــد  اتــرز يف ةن يــ  ةنافــق  راء مــنوت ق وإعــدن الدوحــة؛ متالعــة االلتزامــا  املتع  

عزيــــز إ ــــار ذنيــــ  التنميــــة املســــتدامة ووســــائ  ةن يــــ  خطــــة التنميــــة العامليــــة ملــــا لعــــد عــــا  وزيــــادة ة
ةن يــ  واســتعرا  اإلجــراءا  الــيت لؤــمان ؛ وةناــيو وةن يــد عم يــة متالعــة ذنيــ  التنميــة 2015

 و تز  لا ا ها لطرييلة مدئمة و ام ة و  افة ويف أواهنا.

منــــ  اعتمــــاد ةنافــــق  راء   ع ــــا وجــــ  العمــــن  م حــــن أحــــرزل العــــام مــــن ةيلــــد  مبــــا وويلــــر  - ٣
مـــنوت ق. فيلـــد ازداد الناـــاي االقت ـــادق والتـــدفيلا  املاليـــة ل ـــنرة كبـــ ة ع ـــا ال ـــعيد العـــامل . 
وأحرزوـــا ةيلــــدما هــــائد يف اجتــــ ام املـــنارد املاليــــة والتيلنيــــة أل ــــرا  التنميـــة مــــن عــــدد متزايــــد مــــن 

يف األ ــناي الــيت ق طعــت اإلمنائيــة ل ؤــ  افنا أهــدديليــق اليلــدرة ع ــا نت اجل ــا  ال اع ــة. ودس ــ
الع ـــم والتةننلنجيـــا وااللتةـــار. وو ـــ  العديـــد مـــن الب ـــدان، مبـــا في ـــا الب ـــدان الناميـــة، أ ـــرا ميـــادين 

واالرةيلــاء مبســتنيا  النمــن االقت ــادق والتيلــد   الن نيــةسياســاةية أســ مت يف زيــادة حاــد املــنارد 
مية مـن الت ـارة العامليـة، ور ـم اسـتمرار أعبـاء الـدين، فيلـد االجتماع . وارة عت ح ة الب دان النا

جرى   يـه و  ةـا يف العديـد مـن الب ـدان ال يلـ ة. وأسـ م هـ ا التيلـد  يف حـدوي ا  ـا  كبـ  
_______________ 

)مناــنرا  األمــم  2002  ار/مــار   22-18ةيلريــر املــخذر الــدوىل لتمنيــ  التنميــة، مــنوت ق، املةســي ،  (1)
 .، املرفق1، ال    األول، اليلرار (A.02.II.A.7 املتحدة، رقم املبيا

 ، املرفق.63/239اليلرار  (2)
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ةيلــد  م حــن  اـنم ديليــق األهــدال  وإحـرازيف عـدد األ ــخاق الــ ين يعياـنن يف فيلــر مــدقا، 
 اإلمنائية لألل ية.

ســـيما الب ـــدان الناميـــة،  الـــ   يـــزال العديـــد مـــن الب ـــدان، ال يليلـــة، الور ـــم املةاســـ  ات - ٤
. وة اقمـــت الت اوةـــا  داخـــ  دـــديا  جســـاما، لـــ  إن  ـــامب لعؤـــ ا لالركـــ  اـــار ألعـــد منـــاالا 

 ن و ـه سـةان العـام، وكـ ل  زالـت النسـاء، الدئـ   ـم   العديـد مـن الب ـدان ل ـنرة خطـ ة. ومـا
يف االقت ـــاد. ويف  الةام ـــةلدســـتبعاد مـــن املاـــاركة  رضـــةا ، ع  الاـــعنم األاـــ ية وال  ـــا  الؤـــعي ة

زال مثـــة  حــا أن جــدول أعمــال مــنوت ق م ين ـــ  لعــد كــامدا، فيلــد لـــرز  دــديا  جديــدة، ومــا
ــــــز  ة بيت ــــــا ل ضــــــخمةاحتياجــــــا   ــــــة املســــــتدامة. وليلــــــد أما ــــــت ي  زمــــــة املاليــــــة األتحيليــــــق التنمي

لالنيــا  املــاىل واالقت ــادق الــدوىل مــن  ــا ر  ا حيــه  ال مــا  عمــ 2008لعــا  واالقت ــادية العامليــة 
ا  ؤــت معــدال  النمــن العامليــة يف النقــت الــراهن عــن املســتنيا  الــيت فيلــد ويع يــ  مــن ضــعه. 

  دةا قب  اوـدالن األزمـة. وسـرعان مـا ة ا ـت يف عاملنـا الاـديد الـ الو  قـار ال ـدما  الناسـة 
اعـا  والةـناري الطبيعيـة واألمـرا  املستاـرية. ولـا  ةـدهنر املالية واالقت ادية والنز  األزما عن 

ـــة، ي ـــددان  اإلجنـــازا  اتيليلـــة يف املاضـــ   لنســـهالبي ـــة وةالـــ  املنـــا ، و  اـــا مـــن املخـــا ر البي ي
ةعــــزز اليلــــدرة ع ــــا ج ندوــــا اإلمنائيــــة أن فمــــن الــــدز  إ ن أن وؤــــمن  فــــامب املســــتيلب . ةيلــــني  و 

 ال مند يف وج  ه ل الت ديدا .

عـــــن  ريـــــق ةعزيـــــز السياســــا  العامـــــة واأل ـــــر التنييميـــــة مبـــــا يف  لــــ  ، متاحـــــة  ــــنلا و  - ٥
والتمنيـ  ع ــا سيـا املســتنيا ، وإ ـدمب العنــان ليلــدرة األ ـخاق واليلطــان انـاق ع ــا إحــداي 
التالي ، والتح يز ع ـا إجـراء ةاليـ ا  يف  رائـق التمنيـ  وأمنـاي االسـت دا واإلوتـا  دعمـاا ل تنميـة 

ة. وحنـــن وـــدرا أن ةـــنف  ا ـــنافز املدئمـــة، وةعزيـــز األ ـــر السياســـاةية والتنييميـــة الن نيـــة املســـتدام
  والتةننلنجيـــــا وااللتةـــــار، وســـــد ن ســـــاق ا، واالســـــت ادة مـــــن إمةاوـــــا  الع ـــــاة  دســـــا والدوليـــــة و 

ال  ــــنا  يف  ــــال التةننلنجيــــا، وةةميــــه لنــــاء اليلــــدرا  ع ــــا سيــــا املســــتنيا  هــــ  عنااــــر 
ا ريــة، أايــة وعيــد ة كيــد و ل حنــن التنميــة املســتدامة واليلؤــاء ع ــا ال يلــر. التحــن   أساســية لتحيليــق

وحيلـــــنمب اإلوســــــان، والســــــيادة الن نيــــــة، وا ةــــــم الر ــــــيد، وســــــيادة اليلــــــاونن، والســــــد  واألمــــــن، 
ومةافحة ال سـاد ع ـا كافـة املسـتنيا  و ميـا أ ـةال ، واملخسسـا  الد يلرا يـة ال عالـة اناضـعة 

ام ة ل  ميا ع ـا كـ  مـن ال ـعيد دون الـن و والـن و والـدوىل، لاعتبارهـا عنااـر ل مساءلة والا
إلةاحــة حاــد املــنارد واســتخدام ا لطرييلــة فعالــة واجعــة  ــ افة. ووعيــد أيؤــا ة كيــد سيـــا حمنريــة 

 .(3)مبادئ إعدن رين لا ن البي ة والتنمية

_______________ 

ا  ـــد  ،1992حزيران/ينويـــ   14-3ةيلريـــر مـــخذر األمـــم املتحـــدة املعـــو لالبي ـــة والتنميـــة، ريـــن دق جـــاو و،  (3)
، املرفــق 1والت ــني (، اليلــرار  A.93.I.8 )مناــنرا  األمــم املتحــدة، رقــم املبيــا اليلــرارا  الــيت ا ــ ها املــخذر األول،
 .األول
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ــــد أن ديليــــق املســــاواة لــــا اجلنســــا، وذةــــا ا - ٦ ــــا  كافــــةا، ووخكــــد مــــن جدي لنســــاء وال تي
وذتـــيع ن قيلـــنمب اإلوســـان ل ـــنرة ةامـــة هـــ  عنااـــر أساســـية لتحيليـــق النمـــن االقت ـــادق والتنميـــة 

وةــرر الت كيــد ع ــا ضــرورة ةعمــيم مراعــاة املنيــنر و املســتدامة ع ــا حنــن مطـ ـرد و ــام  ومن ــه. 
ـــرجراءا  واســـتممارا  حمـــددة ا ـــدل  نغ وةن يـــ  اـــ يف معـــر اجلنســـاب، لنســـائ  من ـــا اليليـــا  ل

جنـدد التزامنـا لاعتمـاد وةعزيـز سياسـا  و سيا السياسـا  املاليـة واالقت ـادية والبي يـة واالجتماعيـة. 
ســديدة وةاــريعا  قال ــة لوو ــا  وإجــراءا  ك ي ـــة لرحــداي التاليــ  مــن أجــ  الن ــن  لاملســـاواة 

رأة يف ا يلـنمب والســب  مسـاواة املــ لة الـةلـا اجلنسـا وذةــا املـرأة وال تـاة ع ــا سيـا املســتنيا ، 
 االقت ــــادق، واليلؤــــاء ع ــــاامليــــدان وال ــــرق املتاحــــة ل ماــــاركة واالضــــطدن لــــ دوار قياديــــة يف 

 العنه اليلائم ع ا ونن اجلنا والتمييز اجلنساب  ميا أ ةال .

حاســــم لتحيليـــق التنميـــة الاــــام ة  وـــدرا أن االســـتممار يف األ  ــــال والاـــبام أمـــر  وحنـــن  - ٧
لؤـرورة دعـم الب ـدان الـيت ةناجـ  دـديا  خااـة  ر  ـامة لألجيال ا الية وامليلب ـة، وويلـاملن  ة املستد

ةعزيـز حيلـنمب سيـا األ  ـال ووخكـد مـن جديـد أن  .لدسـتممار ع ـا النحـن املط ـنم يف هـ ا ا ـال
 .ة اية لالاليتسمان ل ولايت ا، وضمان عد    ه أق     عن الرك 

ه االحتياجـــا  والتحـــديا  الــيت ةناجـــ  الب ــدان الـــيت ذـــر وـــدرا أايــة معاجلـــة  ت ــوحنــن  - ٨
ســــيما الب ــــدان األفرييليــــة وأقــــ  الب ــــدان منــــنا والب ــــدان الناميــــة  ــــ  الســــاح ية  ل وضــــان خااــــة، ال

ــــدول اجلزريــــة ال ــــال ة الناميــــة، إضــــافة إىل التحــــديا  انااــــة  الب ــــدان املتنســــطة املاق ــــة أمــــا  وال
دتــا  ب ــدان منــنا، لاعتبارهــا  منعــة الب ــدان األ ــد ضــع ا، أقــ  الأن وخكــد مــن جديــد و الــدخ . 

مسـعاها حنـن ديليـق خطـة التنميـة يف دـديا  هية يـة جتاهب  مـن  لت لي  ماإىل ةعزيز الدعم العامل  
وخكـــد مـــن جديـــد ضـــرورة معاجلـــة التحـــديا  و وأهـــدال التنميـــة املســـتدامة.  2015لعـــد عـــا   ملـــا

ل ميــة  ــ  الســاح ية واحتياجاةــا انااــة فيمــا يتع ــق لرحــداي دــن  الب ــدان النااملاق ــة أمــا  انااــة 
. وإواــاء ويــم واجعــة ل نيلــ  واملــرور العــالرهية ــ  يف اقت ــاداةا واســتالدل فنائــد الت ــارة الدوليــة 

ــــد  و  ــــة الكــــ ل  وخكــــد مــــن جدي ــــة ال ــــال ة النامي ــــدول اجلزري ــــزال ةاــــة   أن ال ــــة خااــــة يف ة   حال
ويـرا إىل اـالر مسـاحت ا، ولعـدها، وضـيق قاعـدة مناردهـا واـادراةا،  يتع ـق لالتنميـة املسـتدامة ما
ل اجتمــــاع  ضــــرورة إحــــداي دــــن  أيؤــــا وخكــــد مــــن جديــــد و ضـــ ا ل تحــــديا  البي يــــة العامليــــة. وةعر  

اقت ادق إ ايب يف أفرييليـا، وضـرورة ة بيـة االحتياجـا  اإلمنائيـة املتننعـة واتـددة ل ب ـدان املتنسـطة 
ةن يــ  االســ اةي يا   وخي ــدال ــدد،  هــ ا افحــة ال يلــر  ميــا أ ــةال . ويفالــدخ ، مبــا ياــم  مة

ــ  (4)اسـطنبنل إعـدن ولروـام  عمـ  ـا ولـرام  العمـ   ا  ال ـ ة، مبـا في ، وإجـراءا  العمـ  املع  

_______________ 

 2011أيار/مــــاين  13-9ةيلريــــر مــــخذر األمــــم املتحــــدة الرالــــا املعــــو ل قــــ  الب ــــدان منــــنا، اســــطنبنل، ةركيــــا،  (4)
(A/CONF.219/7).ال    األول وال    الماب ، 
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لب ــدان الناميــة  ــ   ــاحل ا، ولروــام  عمــ  فيينــا ل(5)(ســامنا مســار) ل ــدول اجلزريــة ال ــال ة الناميــة
2024-2014يلـــد ل ع الســـاح ية

خطـــة  ،، ووعيـــد ة كيـــد أايـــة دعـــم اإل ـــار اإلمنـــائ  اجلديـــد(6)
وكــ ل  خطــة عم ــ  العاــرية، لاعتبــارل إ ــارا اســ اةي يا لؤــمان  ،2063االدــاد األفرييلــ  لعــا  

ــــا يف  ؤــــنن الســــننا  انمســــا اليلادمــــة،  إحــــداي دــــن ل اجتمــــاع  اقت ــــادق إ ــــايب يف أفرييلي
الاــراكة اجلديــدة مــن أجــ  ةنميــة أفرييليــا.  ا  اجلمعيــة العامــة لاــ نقــرار ولروا ــ  اليلــارق الــنارد يف 

لعـــد اوت ـــاء النـــزان أيؤـــا إىل إيدئ ـــا اهتمامـــا  ودتـــا  الب ـــدان الـــيت ذـــر قـــاال  وـــزان وحـــاال  مـــا
حيـــنل فحســـ  دون إحـــراز  خااـــا. وحنـــن وـــدرا التحـــدق اإلمنـــائ  النـــاجم عـــن النـــزان، الـــ ق ال

يعاويــ  لنــاء الســد   مــاق من ـا عيلــندا إىل الــنراء. ووــدرا يعــند مبــا ديل ــ مةاسـ  إمنائيــة لــ   ةــن أن
اـندومب لنـاء السـد . وحنـيو ع مـا لاملبـادئ الـيت حــددةا يف وسـ  م ل ايـة و مـن ع ـز يف التمنيـ ، 

 .ةأو ساليل ةحاليمن وزاعا  املنسعة السبا ا اة الدول  منعةانطة اجلديدة 

ةتســــم ع ــــا وضــــا اســــ اةي يا  ل تنميــــة املســــتدامة  رئيســــ ستن ــــ   ج ندوــــا لاــــة  و  - ٩
وةـــرر الت كيـــد و مدعنمـــة لـــ  ر ذنيـــ  و نيـــة متةام ـــة. لالتماســـ  وةيلـــا دـــت الســـيطرة الن نيـــة، 

ع ـــا أن كـــ  ل ـــد يتحمـــ  يف امليلـــا  األول املســـخولية عـــن ديليـــق ةنميتـــ  االقت ـــادية واالجتماعيـــة، 
واالســــ اةي يا  اإلمنائيــــة الن نيــــة. وســــنح   مالــــاالة يف ة كيــــد دور السياســــا  الن نيــــة  وأوــــ  ال
ديليـــق ةن يـــ  سياســـا  اليلؤـــاء ع ـــا ال يلـــر و قيادةـــ  ج ـــند ةـــ  ل ـــد و انـــاق لز السياســـا  ا ي ـــ

مـــا اليلناعـــد وااللتزامـــا  الدوليـــة  ا  ال ـــ ة. ويف النقـــت و ســــ ، مبـــا يتســـق التنميـــة املســـتدامة، 
ادية دوليــة مخاةيــة، لنســائ  من ــا إواــاء ويــا  ت ي ــة لي ــة اقت ــلدعــم ج ــند التنميــة الن نيــة يتعــا 

 ــخون ل ت ــارة العامليــة وويــم ويلديــة وماليــة ةتســم لالت ــاوا ويــدعم لعؤــ ا لعؤــا، وةعزيــز ةــدل  
ــــــا  الراميــــــة إىل ةطــــــنير املعــــــارل  االقت ــــــاد ودســــــين  ع ــــــا ال ــــــعيد العــــــامل . وةةتســــــ  العم ي

لعـــامل ، إضـــافة إىل لنـــاء اليلـــدرا ، أايـــة والتةننلنجيـــا  املدئمـــة وةيســـ  ةنف هـــا ع ـــا ال ـــعيد ا
ســامب السياســا  وةي ــة لي ــة مخاةيــة ل تنميــة املســتدامة ع ــا اة  ع ــا  لالعمــ و تــز  حنــن لالالــة أيؤــا. و 

اجل ـــــا  ال اع ـــــة، ولتناـــــيو الاـــــراكة العامليـــــة مـــــن أجـــــ   كافـــــةسيـــــا املســـــتنيا  ومـــــن جاوـــــ   
 املستدامة. التنمية

أجــــ  التنميــــة املســــتدامة، لعــــد ةعزيزهــــا وةناــــيط ا، أداة  وستاــــة  الاــــراكة العامليــــة مــــن - ١٠
التعـاون الـدوىل مـن أجـ  اال ـراي، ليليـادة ا ةنمـا ، يف ةن يـ  خطـة التنميـة ملـا لعـد عـا   لتن يد
ــــا أاــــحام امل ــــ حة املتعــــددين، وكــــ ل  املــــنارد واملعــــارل واليلــــدرا  2015 . ول اــــراكا  ل

 ،واألوســـــاي الع ميـــــة واألكاد يـــــة ،ا تمـــــا املـــــدبو  ،اإللداعيـــــة الـــــيت يزخـــــر هبـــــا اليلطـــــان انـــــاق

_______________ 

 ، املرفق.69/15اليلرار  (5)
 ، املرفق الماب.69/137اليلرار  (6)
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، وال ملاوــا ، والســ طا  ات يــة، واملتطنعــنن و ــ هم مــن أاــحام امل ــ حة واملخسســا  ان يــة
انـــــ ا  والتةننلنجيـــــا واملــــنارد املاليـــــة وةباد ــــا، وةةميـــــ  اجل ـــــند و دور  م ــــم يف حاـــــد املعــــارل 

ــا ةنميــة، ودعــم ةن يــ  أهــدال التنميــة امل د ســتدامة، وصااــة يف الب ــدان الناميــة. ويتعــا أن جتس 
ياـم  أهـدال التنميـة  ، مبـا2015ه ل الاراكة العاملية الطالا العـامل  نطـة التنميـة ملـا لعـد عـا  

ـــــــدان، مـــــــا مراعـــــــاة اخـــــــتدل اليـــــــرول واليلـــــــدرا   املســـــــتدامة، وقال يـــــــة ةن يـــــــ ها يف سيـــــــا الب 
ب ــدان واحــ ا  سياســاةا وأولنياةــا الن نيــة. وســنعم  واالحتياجــا  ومســتنيا  التنميــة يف هــ ل ال

والســـــد  واالزدهـــــار  واإلدمـــــا قنامـــــ  اإلو ـــــال مســـــتدا  مـــــا كافـــــة الاـــــركاء لؤـــــمان مســـــتيلب  
عـن مـدى جناحنـا يف النفـاء لااللتزامـا  الـيت ويلطع ـا  سيعـاا  ستتسـاءلنا. فاألجيـال اليلادمـة ل  ميا

 الين  ع ا أو سنا.

سيــا أهــدال ياــم  ، مبــا 2015ة التنميــة الطمــن  ملــا لعــد عــا  خطــ ةن يــ ييلتؤــ  سو  - ١١
التنميــة املســتدامة، اعتمــاد هنــ  ع ــا اليلــدر و ســ  مــن الطمــن  والاــمنلية والتةامــ  واليلــدرة ع ــا 
إحـداي التاليــ  فيمــا يتع ـق لنســائ  التن يــ ، هنــ   مـا لــا  ت ــه وسـائ  التن يــ  ويــدم  األلعــاد 

مخسســا  فعالــة  هــ ا الــن   ي يــة ل تنميــة املســتدامة. وينبالــ  أن ةســنداالقت ــادية واالجتماعيــة والب
جامعــة وخاضــعة ل مســاءلة، وأن ةرفــدل سياســا  ســديدة وحنكمــة ر ــيدة ع ــا املســتنيا  كافــةا. 

لعــد عــا   انطــ ة فيمــا يتع ــق صطــة التنميــة ملــاالمالــرا   ووعــاجوســنحدد اإلجــراءا  الــدز  ا ا هــا 
النقيـــــق الـــــ ق  هاتنميـــــة املســـــتدامة، لاليـــــة االســـــت ادة مـــــن ةؤـــــافر ، مبـــــا ياـــــم  أهـــــدال ال2015

ةن يـــ  لاقي ـــا. وليلـــد حـــددوا، مـــن  ،  منعـــة مـــن حنـــن ســـي ع  ةن يـــ  أحـــدها يســـ م يف التيلـــد  
 .النقيق اليت ةعتمد ع ا ه ا التؤافر ،ا اال  الاام ة لعدة قطاعا 

 يلؤـــاء ل ســـعياا  - لجميييي الحمايييية االاتماعيييية والخيييدماا العامييية ا ساسيييية ل تيييوفير - ١٢
و تـز  مبيمـامب فرونـا ع ا ال يلر  ميـا أ ـةال  يف كـ  مةـان وإذـا  إجنـاز األهـدال اإلمنائيـة لألل يـة، 

مـــا وةـــدال  لتـــنف  ا مايـــة االجتماعيـــة ل  ميـــا، ي  اجتمـــاع  جديـــد. ويف هـــ ا املســـعا، سنؤـــا و  
 نعة قــدود دويــا لدســـت ادة، ةةــنن مســتدامة مــن الناحيـــة املاليــة ومدئمــة ل يــرول الن نيـــة وماــ

مــا ال كيــز ع ــا األ ــخاق الــ ين ييلعــنن يف أدط مرةبــة دــت خــو ال يلــر وع ــا ال  ــا  الؤــعي ة 
الاـــــبام واملســـــنا. وواـــــ ا أيؤـــــا األ  ـــــال و واأل ـــــخاق  وق اإلعاقـــــة والاـــــعنم األاـــــ ية و 

ســتممارا  الب ــدان ع ــا النيــر يف دديــد أهــدال إو ــامب مدئمــة ل يــرول الن نيــة مــن أجــ  ضــ  ا
انـــدما  العامـــة األساســـية ل  ميـــا، مبـــا ياـــم  ال ـــحة والتع ـــيم والطاقـــة ةـــنف  دة يف  ـــال جي ـــ

ـــال وال ـــرل ال ـــح ، وفيلـــا لدســـ اةي يا  الن نيـــة ل تنميـــة املســـتدامة. ولـــن وـــ لن ج ـــدا يف  واملي
ســتخدا  ســبي  ة بيــة احتياجــا  سيــا ا تمعــا  ات يــة عــن  ريــق ةيلــدم خــدما  عاليــة اجلــندة لا

 رائـــق يف وضـــا  وســـن ة راملـــنارد اســـتخداما فعـــاال. وو تـــز  لتيلـــدم دعـــم دوىل قـــنق  ـــ ل اجل ـــند، 
 اد منارد إضافية لاالستناد إىل الت ارم اليلطرية.  متماسةةذني  
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مـن  ـ  امليلبـنل أن يعـاب قرالـة  - تكثيف الج يود للقاياع عليل الجيوو وسيوع الت ذيية - ١٣
ية ــ  مــن  مــاالتال يــة املــزمن، وأن يعــدمنا ســب  ا  ــنل ع ــا م يــنن  ــخم مــن ويلــم  800

ـــة، فرونـــا واـــدد ع ـــا قالـــ   املســـ يم الالـــ اء ال . وملـــا كـــان معيـــم ال يلـــراء يعياـــنن يف املنـــا ق الري ي
ســــيما يف  ضــــرورة ةناــــيو قطــــان الزراعــــة، والن ــــن  لالتنميــــة الري يــــة، وك الــــة األمــــن الالــــ ائ ، ال

ةن يــ  تدامة، ممــا ســيخدق إىل ديليــق مةاســ  س ــة ع ــا اــعيد لطرييلــة مســو لــ  الب ــدان الناميــة، 
. وسـندعم الزراعـة املسـتدامة، مبـا ياـم  ا راجـة وم ـائد األ ـاا لرم ت اأهدال التنمية املستدامة 

الرعــ . وســنتخ  أيؤــا إجــراءا  ملةافحــة ســنء التال يــة واجلــنن يف اــ نل فيلــراء املنــا ق قطــان و 
اجـــــا  لدســـــتممار يف هـــــ ل ا ـــــاال ، فرونـــــا واـــــ ا زيـــــادة ا ؤـــــرية. وإ  وـــــدرا جســـــامة االحتي

 لاالســــتممارا  انااــــةلاملبــــادئ الطنعيــــة  االســــتممارا  العامــــة وانااــــة. ويف هــــ ا ال ــــدد، ويلــــر  
لــودارة املســخولة  يــازة األراضــ  واملبــادئ التنجي يــة الطنعيــة  (7)ويــم األ  يــةو يف الزراعــة  ةاملســخول

، ال ــادرة عــن جلنــة األمــن الالــ ائ  (8)ســيامب األمــن الالــ ائ  الــن ويف  وم ــائد األ ــاا والالالــا 
ل لــاجل ند الــيت يبــ  ا ال ــندومب الــدوىل ل تنميــة الزراعيــة لتعب ــة االســتممارا  مــن أجــ  العــامل . وونــن  

ذةــا ســةان املنــا ق الري يــة الــ ين يعياــنن يف فيلــر مــن دســا أمــن م الالــ ائ  وةالــ يت م، ورفــا 
 ر العمـــ  الـــ ق يؤـــط ا لـــ  كـــ  مـــن منيمـــةويلـــد  إونـــا ه. و ةم ع ـــا التةي ـــدخ  ـــم، وةعزيـــز قـــدر 

وسـائر م ـارل التنميـة  ،، ولروـام  األ  يـة العـامل ، والبنـ  الـدوىللألمم املتحدة أل  ية والزراعةا
وويلـــر  أيؤـــا لالـــدور التةمي ـــ  الـــ ق ةخديـــ   ـــبةا  الؤـــمان االجتمـــاع  يف  املتعـــددة األ ـــرال.

إ ــار و  (9)التال يــة عــنلــرعدن رومــا ورحــ   ائ  والتال يــة. ويف هــ ا ال ــدد، ــال ك الــة األمــن الالــ 
، الــــ ق  ةــــن أن ييلــــد  خيــــارا  ع ــــا مســــتنى السياســــا  واســــ اةي يا  ةرمــــ  إىل  (10)العمــــ 

. وو تـــز  أيؤـــا لزيـــادة االســـتممار العـــا ، الـــ ق يـــخدق دورا ك الـــة األمـــن الالـــ ائ  والتال يـــة ل  ميـــا
ج ندوــا  وســنةمهوالبــا التحتيــة واملبــادرا  املراعيــة مل ــاحل ال يلــراء.  اســ اةي يا يف ذنيــ  البحــني

مــــن أجــــ  ةعزيــــز األمــــن الالــــ ائ  والتال يــــة، مــــا ال كيــــز ع ــــا اــــالار املــــزارعا وع ــــا املزارعــــا ، 
النكــــاال   ا  ال ــــ ة منااــــ ة ل هنيــــ وكــــ ل  ع ــــا التعاوويــــا  الزراعيــــة و ــــبةا  املــــزارعا. و 

عـن  ريـق لـد مـن دعـم هـ ل اجل ـند  ؤـمار، وفيلـا لناليـة كـ  من ـا. والالتنسيق والتعاون يف ه ا امل
مــن خــدل ودوليــة مخاةيــة، وةعزيــز التعــاون  و نيــةدســا فــرق الن ــا  إىل األســنامب، وةي ــة لي ــا  

في ــا املبــادرا  اإلق يميــة، مــن قبيــ  ال وــام  الاــام  لتنميــة  املبــادرا  العديــدة يف هــ ا ا ــال، مبــا

_______________ 
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 ، املرفق األول.EB 136/8منيمة ال حة العاملية، النقييلة  (9)
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مــن فيلــد األ  يــة وهــدرها عيلــ   ةكبــ    لدرجــةييليــا. وســنعم  أيؤــا مــن أجــ  ا ــد الزراعــة يف أفر 
 جو ات نل.

إن االسـتممار يف إواـاء لـا دتيـة  - البنيل التحتيية خصيا إ شاع منتدى ادييد لسيد  - ١٤
مستدامة وقادرة ع ا ال ـمند، ةاـم  قطاعـا  النيلـ  والطاقـة وامليـال وال ـرل ال ـح  ل  ميـا، 

البـــا  خ ـــاق  لتحيليـــق العديـــد مـــن األهـــدال الـــيت و ـــبن إىل ل ن  ـــا. ولســـد   ـــا عنـــ  ـــري  ال
التحتيــة ع ــا ال ــعيد العــامل ، مبــا يف  لــ  الع ــز الســننق الــ ق ةةالــدل الب ــدان الناميــة والــ ق 

ـــر إواـــاء لـــا دتيـــة جيـــدة يف الب ـــدان  1.5 ةري يـــنن دوالر و 1يـــ او  لـــا  ةري يـــنن دوالر، فسنيس 
تدامة ومتاحـــة ل  ميـــا وقـــادرة ع ـــا ال ـــمند، عـــن  ريـــق ةعزيـــز الـــدعم املـــاىل الناميـــة، ةةـــنن مســـ

، المالــرا ورحــ  لاملبــادرا  اجلديــدة املتخــ ة يف  ــال البــا التحتيــة لاليــة ســد هــ ل إونــا والتيلــو. و 
، وم ـرل واملركـز العـامل  ل بـا التحتيـةيف  ل  امل ـرل اسسـينق لدسـتممار يف البـا التحتيـة،  مبا

جلديـــد، ومرفـــق إعـــداد ماـــاريا  ســـيا واتـــيو ا ـــادئ، ومرفـــق البـــا التحتيـــة العامليـــة التـــالا التنميـــة ا
مـــال  ورحـــ  لالزيـــادة يف رأ  ، كمـــال بـــا التحتيـــة 50واـــندومب أفرييليـــا  منعـــة البنـــ  الـــدوىل، 

مخسسـة االسـتممار ل ب ــدان األمريةيـة. ووـدعن إىل إواــاء منتـدى عـامل  ل بــا التحتيـة لناـ   ركيــزة 
األ ـرال  ةأساسية لتحيليق أهـدال التنميـة املسـتدامة، و لـ  لاالسـتناد إىل  ليـا  التعـاون املتعـدد

اليلائمــــة وليليــــادة م ــــارل التنميــــة املتعــــددة األ ــــرال. وســــيعيلد هــــ ا املنتــــدى اجتماعــــا  دوريــــة 
يــة لتحســا االةســامب والتنســيق فيمــا لــا مبــادرا  البــا التحتيــة اليلائمــة واجلديــدة، وم ــارل التنم

املتعــددة األ ــرال والن نيــة، ووكــاال  األمــم املتحــدة، واملخسســا  الن نيــة، والاــركاء يف التنميــة، 
ســــيما  ، الاألاــــنا واليلطــــان انــــاق. وسياــــ ا ع ــــا االســــتمان إىل  ائ ــــة أكمــــر ةننعــــا مــــن 

البــا التحتيــة واليلــدرا ، وصااــة يف أقــ   خ ــاقالب ــدان الناميــة، لاليــة دديــد ومعاجلــة أاــنا  
ب ـــدان منـــنا والب ـــدان الناميـــة  ـــ  الســـاح ية والـــدول اجلزريـــة ال ـــال ة الناميـــة والب ـــدان األفرييليـــة. ال

وسيسـ و الؤــنء ع ــا فــرق االســتممار والتعــاون، ويعمـ  ع ــا ضــمان اة ســا  االســتممارا  لطــالا 
 مستدا  من النناح  البي ية واالجتماعية واالقت ادية.

ةتســم األايـة اليل ـنى الـيت واـدد ع ــا  - للجميي  ملالشييا تحفيي  التصيني  المسيتدام - ١٥
التنميـــة ال ـــناعية لالنســـبة إىل الب ـــدان الناميـــة، لناـــ  ا رافـــدا لـــال  األايـــة مـــن روافـــد النمـــن  اهبـــ

االقت ــادق والتننيــا االقت ــادق وةنليــد اليليمــة املؤــافة. وسنســتممر يف الن ــن  لالتنميــة ال ــناعية 
الت ــــدق ل ــــنرة فعالــــة ل تحــــديا  الرئيســــية، مــــن قبيــــ  النمــــن لاليــــة ل  ميــــا املســــتدامة الاــــام ة 

وفـــرق العمـــ ، واملـــنارد والة ـــاءة يف اســـتخدا  الطاقـــة، والت ـــني وةالـــ  املنـــا ، وةيلاســـم املعـــارل، 
وااللتةار، واإلدما  االجتماع . ويف هـ ا ال ـدد، ورحـ  لالتعـاون يف هـ ا املؤـمار ضـمن إ ـار 

ــــ   ــــة ال ــــناعيةمنينمــــة األمــــم املتحــــدة، مبــــا يف  ل تمتــــا لســــعياا  ،منيمــــة األمــــم املتحــــدة ل تنمي
 وااللتةار. ل  مياال د  لا إوااء البا التحتية والت نيا املستدا  الاام  
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المؤسسيييياا الن ييييو  بتييييوفير العماليييية الكامليييية المنتجيييية والعمييييل ال  ييييا للجمييييي  و  - ١٦
نـــا  مـــن االســـت ادة مـــن مثـــار تمةـــا كافـــة اللســـعياا  - والمتناهيييية الصييي ر الصييي يرة والمتوسيييطة

ــــــا يف  ــــــة الةام ــــــة املنت ــــــة والعمــــــ  الدئــــــق ل  مي ــــــنف  العمال اــــــ   النمــــــن، ســــــندر  هــــــدل ة
مبـن فـي م ، النسـاء والرجـالاس اةي ياةنا اإلمنائية الن نية لاعتبـارل هـدفا رئيسـيا. وسناـ ا ماـاركة 

وونـن ل إىل أن املخسسـا  يف سـنمب العمـ  الر ـ . ل ـنرة كام ـة ومتةاف ـة اإلعاقة،  واأل خاق  و 
، الــيت ةنل ــد الالالبيــة العيمــا مــن فــرق العمــ  يف العديــد مــن واملتناهيــة ال ــالر ال ــال ة واملتنســطة
ا  ـنل ع ـا التمنيـ . ويف معـر  التعـاون مـا اجل ـا  ال اع ـة فـرق ة تيلـر إىل  الب دان، كم اا ما

واملتناهيـــة   ال ـــال ة واملتنســطة ح ـــنل املخسســافــرق انااــة وامل ــارل اإلمنائيـــة، و تــز  لتعزيـــز 
ع ـــا التـــدري  املدئـــم كـــ ل  ع ـــا االئتمـــان ل ـــنرة مناســـبة ومعيلنلـــة التة  ـــة ومســـتيلرة، و ال ـــالر 

ســــيما الاــــبام وأاــــحام املاــــاريا ا ــــرة. وســــنعزز االســــ اةي يا   لتنميــــة م ــــارا  اجلميــــا، ال
ياجــــا  الاـــــبام و منحـــــاةم. رئيســـــية لت بيـــــة احت الن نيــــة املنج ـــــة إىل الاـــــبام، لاعتبارهــــا أداةا 

وو تــــز  أيؤـــــا ل ـــــنغ اســــ اةي ية عامليـــــة لتاـــــالي  الاــــبام ووضـــــع ا منضـــــا التن يــــ  ق ـــــنل عـــــا  
 ، ولرو ا  ميمامب منيمة العم  الدولية العامل  لتنف  فرق العم .2020

يتعـا أن ةسـتند سيـا إجراءاةنـا  - ماية  ظمنا اإليكولواية لما فييه مصيلحة الجميي ح - ١٧
لتزامنــا اليلــنق قمايــة وح ــ  كنكبنــا ومناردوــا الطبيعيــة وةننعنــا البينلــنج  ومناخنــا. وحنــن و تــز  إىل ا

لة الـــــة اةســـــامب السياســـــا  والتمنيـــــ  والت ـــــارة واأل ـــــر التةننلنجيـــــة مـــــن أجـــــ  لايـــــة ويمنـــــا 
 الــنيم اإليةنلنجيــة البحريــة وال يــة، ولتاــ يايف  لــ  اإليةنلنجيــة وةــدل   ــخوهنا وةرميم ــا، مبــا 

مســتدا ، ولنــاء اليلــدرة ع ـــا التةيــه، وا ــد مــن الت ــني، ومةافحــة ةالـــ   ع ــا حنــناســتخدام ا 
ي ـــز  ع ـــا سيـــا فوـــدرا أايـــة جتنـــ  األواـــطة الؤـــارة. إونـــا املنـــا  والت ـــحر وةـــدهنر األراضـــ . و 

يؤـــمن إرســـاء أمنـــاي  ا ةنمـــا  واألعمـــال الت اريـــة واألســـر املعياـــية أن ةالـــ   أمنـــاي ســـ نك ا مبـــا
الاــركا ، مبــا ياــم  اإللـــدغ  يف أوســايدا وإوتــا  مســتدامة. وســنعزز م  ــن  االســتدامة اســت 

عــن اسقــار البي يــة واالجتماعيــة واإلداريــة، ل مســاعدة يف ضــمان الاــ افية واملســاءلة. وســي ز  ةــنف  
اســتممارا  عامـــة وخااـــة يف  ـــال االلتةــارا  والتةننلنجيـــا  النيي ـــة،  خـــ ين يف ا ســـبان أن 

ننلنجيا  اجلديدة لـن ةالـو عـن لـ ل اجل ـند ل حـد مـن الن ايـا  أو اسـتخدا  املـنارد الطبيعيـة التة
 لة اءة.

واــدد ع ــا ضــرورة ةاــ يا قيــا   تمعــا   - تشييجي  قيييام مجتمعيياا مسييالمة اامعيية - ١٨
ديليـــــق التنميـــــة املســـــتدامة، وع ـــــا إواـــــاء مخسســـــا  فعالـــــة خاضـــــعة  مـــــن أجـــــ مســـــاملة جامعـــــة 

ل  ميـــا ع ـــا املســـتنيا  كافـــة. وسياـــة   ا ةـــم الر ـــيد، وســـيادة اليلـــاونن، ل مســـاءلة و ـــام ة 
وحيلــنمب اإلوســان، وا ريــا  األساســية، واالســت ادة املتةاف ــة مــن خــدما  ويــم العدالــة املن ــ ة، 

 ج ندوا. وةدال  مةافحة ال ساد وا د من التدفيلا  املالية    املاروعة جزءا ال يت زأ من
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، مبــا يف  لـ  أهــدال التنميـة املســتدامة، 2015التنميــة ملـا لعــد عـا   و ةـن ةن يــ  خطـة - ١٩
مدعنمـــة لالسياســـا  واإلجـــراءا  مـــن أجــ  التنميـــة املســـتدامة، معـــززة عامليـــة  ضــمن إ ـــار  ـــراكة  
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ـــة، ع ـــا أســـا   الن نيـــةاســـا  العامـــة وةعب ـــة املـــنارد ةتبـــنأ السي - ٢٠ واســـتخدام ا ل ـــنرة فعال
مبــدأ الســيطرة الن نيــة ولالنســبة لةافــة الب ــدان، منقــا ال ــدارة يف مســعاوا املاــ ا لتحيليــق التنميــة 

أهــــدال التنميــــة املســــتدامة. وة سيســــاا ع ــــا املن ــــزا  الةبــــ ة الــــيت ياــــم  ةن يــــ  املســــتدامة، مبــــا 
م تـــزما مبنااـــ ة ةعزيـــز ةعب ـــة ويـــ  مـــخذر مـــنوت ق، فرونـــا اوعيلـــاد د مـــن الب ـــدان منـــ  حيليل ـــا العديـــ

املـــــنارد الن نيـــــة واســـــتخدام ا ل ـــــنرة فعالـــــة. وحنـــــن وـــــدرا أن املـــــنارد الن نيـــــة ةتـــــ ة ا مـــــن النمـــــن 
لبي ـــة مخاةيـــة ع ـــا سيـــا املســـتنيا . ولتن يـــ  أهـــدافنا، ي ـــز   االقت ـــادق يف امليلـــا  األول، مـــدعنماا 

 ــــة اد سياســــا  اجتماعيــــة ولي يــــة واقت ــــادية ســــديدة، مبــــا في ــــا السياســــا  الؤــــريبية املناج  اعتمــــ
، املســــتنيا ل تيل بــــا  الدوريــــة، وةــــنف  فســــحة ماليــــة كافيــــة، وإرســــاء ا ةــــم الر ــــيد ع ــــا سيــــا 

ســنعزز لي اةنــا التمةينيــة الداخ يــة، فوإواــاء مخسســا  د يلرا يــة  ــ افة ة ــ  احتياجــا  النــا . 
املســــتنيا  و ميــــا أ ــــةال . ويــــخدق  كافــــة  ســــيادة اليلــــاونن، وســــنةاف  ال ســــاد ع ــــا  مبــــا ياــــم

ا تمــــــا املــــــدب، ووســــــائو اإلعــــــد  املســــــتيل ة، وســــــائر اجل ــــــا  ال اع ــــــة  ــــــ  ا ةنميــــــة أدوارا 
 أيؤا. م مة

وةبــا األدلــة أن املســاواة لــا اجلنســا، وذةــا املــرأة، وماــاركة املــرأة واضــطدع ا لــ دوار  - ٢١
ـــــة ل ـــــنرة ةامـــــة ومتةاف ـــــة يف ق ـــــدانيادي االقت ـــــادق ةةتســـــ  أايـــــة لالالـــــة يف ديليـــــق التنميـــــة  املي

و تـــــز  لتعزيـــــز اإلدمـــــا  إونـــــا املســـــتدامة وةعزيـــــز النمـــــن االقت ـــــادق واإلوتاجيـــــة ل ـــــنرة م حن ـــــة. و 
االجتمــاع  يف سياســاةنا الداخ يــة. وسناــ ا اعتمــاد وإو ــا  قــناوا  ــ  ذييزيــة وإرســاء لــا دتيــة 

املــرأة مــن املاــاركة ل ــنرة كمــا ســنمة ن وسياســا  اجتماعيــة مــن أجــ  ديليــق التنميــة املســتدامة،  
املســـااة ع ـــا قـــد  املســـاواة مـــا الرجـــ  يف عم يـــا  مـــن االقت ـــادق، و  امليـــدانةامـــة ومتةاف ـــة يف 

 انا اليلرار واالضطدن ل دوار قيادية.

ــــة مبةــــان ةــــنف  قــــدر كبــــ  مــــن  - ٢٢ املــــنارد العامــــة الن نيــــة اإلضــــافية، ووــــدرا أوــــ  مــــن األاي
ماــــ نعة لاملســــاعدة الدوليــــة حســــ  االقتؤــــاء، التالــــاء ديليــــق التنميــــة املســــتدامة ول ــــنغ أهــــدال 
التنميــــة املســــتدامة. وحنــــن و تــــز  لتعزيــــز إدارة اإليــــرادا  مــــن خــــدل اعتمــــاد ويــــم ضــــريبية حديمــــة 

جبايــة الؤــرائ . وســنعم  ع ــا  ة ــاعدية، ودســا السياســا  الؤــريبية، واالرةيلــاء لالة ــاءة يف
دســـــا عدالـــــة ويمنـــــا الؤـــــريبية و ـــــ افيت ا وك اءةـــــا وفعاليت ـــــا، لنســـــائ  من ـــــا ةنســـــيا اليلاعـــــدة 
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الؤريبية ومنااـ ة اجل ـند الراميـة إىل إدمـا  اليلطـان  ـ  الر ـ  يف االقت ـاد الر ـ  وفيلـا ل يـرول 
اجل ــند الراميــة إىل لنــاء اليلــدرا   اليلطريــة. ويف هــ ا ال ــدد، ســنعزز التعــاون الــدوىل مــن أجــ  دعــم

نرحــ  مبــا ةب لــ  الب ــدان وإونــا ليف الب ــدان الناميــة، لنســائ  من ــا ةن يــد املســاعدة اإلمنائيــة الر يــة. 
ةعزيــز اإليــرادا  الداخ يــة يف  لاليــة مــن ج ــند لرســم أهــدال وجــداول زمنيــة داخ يــة حمــددة و نيــاا 

مة، وســـننفر الـــدعم ل ب ـــدان الناميـــة اتتاجـــة مـــن أجـــ  إ ـــار اســـ اةي ياةا الن نيـــة ل تنميـــة املســـتدا
 ديليق ه ل األهدال.

وسنؤــــــاعه اجل ــــــند لتيل ــــــيم التــــــدفيلا  املاليــــــة  ــــــ  املاــــــروعة لدرجــــــة كبــــــ ة ق ــــــنل  - ٢٣
اليلؤـــاء ع ي ـــا يف هنايـــة املطـــال، لنســـائ  من ـــا مةافحـــة الت ـــرم الؤـــري  التالـــاء ، 2030 عـــا 

أيؤــا مــن  تنييميــة الن نيــة وةةميــه التعــاون الــدوىل. وســنحد  وال ســاد عــن  ريــق ةعزيــز ال ــنائ  ال
فـــرق جتنـــ  الؤـــرائ ، وســـننير يف ةؤـــما سيـــا املعاهـــدا  الؤـــريبية أحةامـــا ملةافحـــة إســـاءة 
االســــتخدا . وســــنعزز ممارســــا  اإلف ــــا  والاــــ افية يف ل ــــدان امل ــــدر وامليل ــــد ع ــــا الســــناء، 

 أمــــا   املاليـــة لــــا ا ةنمـــا  والاــــركا  ؤــــمان  ـــ افية سيــــا املعــــامدللنســـائ  من ــــا الســـع  
الســ طا  الؤــريبية املخت ــة. وســنحرق ع ــا قيــا  سيــا الاــركا ، مبــا في ــا الاــركا  املتعــددة 

لناــــاي ة ــــ  الاــــركا  اجلنســــيا ، لــــدفا الؤــــرائ  إىل حةنمــــا  الب ــــدان الــــيت ةؤــــط ا في ــــا 
 ية.، وفيلا ل يلناوا والسياسا  الن نية والدولفنائداقت ادق وةنل د 

وودحــ  ةيلريــر ال ريــق الرفيــا املســتنى املعــو لالتــدفيلا  املاليــة  ــ  املاــروعة مــن أفرييليــا.  - ٢٤
مةافحـــــة التــــدفيلا   ـــــ  يف  مســــاعدة لووــــدعن املنــــا ق األخـــــرى إىل اليليــــا  لعم يـــــا  مماق ــــة. و 

ان املاـــروعة، وـــدعن اـــندومب النيلـــد الـــدوىل والبنـــ  الـــدوىل واألمـــم املتحـــدة إىل لـــ ل العـــنن لب ـــد
امل ـــدر وامليل ـــد ع ـــا الســـناء. ووـــدعن أيؤـــا املخسســـا  الدوليـــة املعنيـــة واملنيمـــا  اإلق يميـــة إىل 
واـــر ةيلـــديرا  ح ـــم التـــدفيلا  املاليـــة  ـــ  املاـــروعة وةةنين ـــا. وســـنتنىل دديـــد  ـــا ر  ســـ  
 األمـــنال وةيلييم ـــا والت ـــدق  ـــا، لنســـائ  من ـــا التن يـــ  ال عـــال ل معـــاي  املتع يلـــة مبةافحـــة  ســـ 

ويف النقــت  .األمــنال ومةافحــة ذنيــ  اإلرهــام ال ــادرة عــن فرقــة العمــ  املعنيــة لــاإلجراءا  املاليــة
و ســ ، سناــ ا ةبــادل املع نمــا  فيمــا لــا املخسســا  املاليــة ل تخ يــه مــن األقــر اتتمــ  لتطبيــق 

ــــ  اإلرهــــام مــــن حيــــ  مب املتع يلــــة عــــاي امل فــــرق ةيل ــــيم ةافحــــة  ســــ  األمــــنال ومةافحــــة ذني
  نل ع ا اندما  املالية.ا 

 (11)وحنـــ  سيـــا الب ـــدان ع ـــا الت ـــديق ع ـــا اة اقيـــة األمـــم املتحـــدة ملةافحـــة ال ســــاد - ٢٥
ع ـا اسـتعرا  ةن يـ ها. يف االة اقيـة واالوؤما  إلي ـا، إن م ة عـ   لـ  لعـد، وواـ ا األ ـرال 

ومنع مــــا ومةافحت مــــا، ة اقيــــة أداة فعالــــة لــــردن ال ســــاد والر ــــنة وكاــــ  ما االو تــــز   عــــ  إونــــا و 
_______________ 

(11) United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 



 A/RES/69/313 خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية )خطة عمل أديس أبابا(
 

12/52 

دحيلــة املتــنر ا يف أواــطة ال ســاد، واســ داد األاــنل املســروقة وإعادةــا إىل ل ــداهنا األاــ ية. ملو 
ممارســا  جيــدة يف  ــال إعــادة األاــنل. وحنــن وخيــد مبــادرة  إرســاءوواــ ا ا تمــا الــدوىل ع ــا 

ســائر املبــادرا  الدوليــة الــيت األمــم املتحــدة والبنــ  الــدوىل لاــ ن اســ داد املنجــندا  املســروقة، و 
ةــــدعم اســــ داد األاــــنل املســــروقة. وحنــــ  كــــ ل  ع ــــا دــــدي  االة اقيــــا  اإلق يميــــة ملةافحــــة 
ال ســـاد والت ـــديق ع ي ـــا. ولـــن وـــ لن ج ـــدا يف ســـبي  اليلؤـــاء ع ـــا املـــد ا  اسمنـــة الـــيت ةيلـــد  

اــروعة. وســنعم  ع ــا امل حــنافز لنيلــ  األاــنل املســروقة إىل انــار  وةاــ ا التــدفيلا  املاليــة  ــ 
أوســاي ةعزيــز األ ــر التنييميــة ع ــا سيــا املســتنيا  ملنااــ ة رفــا مســتنى الاــ افية واملســاءلة يف 

ــــــة وقطــــــان الاــــــركا ، وكــــــ ل   ــــــدوىل يف املخسســــــا  املالي اإلدارا  العامــــــة. وســــــنعزز التعــــــاون ال
 اإلرهام. واملخسسا  الن نية من أج  مةافحة  س  األمنال وذني 

  الب ــدان الاــديدة االعتمــاد ع ــا اــادرا  املــنارد الطبيعيــة دــديا  خااــة. وحنــن وةناجــ - ٢٦
معاجلـــة املـــنارد الطبيعيـــة وةننيـــا اإلوتـــا ، يف واـــ ا االســـتممار يف األواـــطة  ا  اليليمـــة املؤـــافة و 

 ــــــال ســــــيما يف  وو تــــــز  لالت ــــــدق ل حــــــنافز الؤــــــريبية امل ر ــــــة املت ــــــ ة هبــــــ ل االســــــتممارا ، ال
سـتخراجية. ووخكـد مـن جديـد أن لةـ  دولـة سـيادة دائمـة كام ـة ذارسـ ا قريـة ع ـا  ال ناعا  اال

كــ  قرواةــا ومناردهــا الطبيعيــة وأواــطت ا االقت ــادية. وواــدد ع ــا أايــة  ــ افية سيــا الاــركا  
ســيما يف  ــال ال ــناعا  االســتخراجية. وواــ ا الب ــدان ع ــا ةن يــ   وخؤــنع ا ل مســاءلة، وال

 يف اــ افيةاللؤــمان الاــ افية، وحنــيو ع مــا لاملبــادرا  الطنعيــة مــن قبيــ  مبــادرة التــدال  الدزمــة 
م مــن األقــران ولنــاء ال ــناعا  االســتخراجية. وسننااــ  ةبــادل أفؤــ  املمارســا  وةاــ يا الــتع   

 اة اقـا  امتيـاز وإيـرادا  وإةـاوا إلـرا  مـن أجـ  ضـمان العيلـند الت او  إللـرا  اليلدرا  يف  ال 
 ة والا افية، وراد ةن ي  العيلند.ةتسم لالنزاه

وواـــ ا الب ـــدان، وفيلـــا ليلـــدراةا و روف ـــا   لتةميـــه التعـــاون الؤـــري  الـــدوىل. وحنـــن و تـــز  - ٢٧
ـــــــــة، ع ـــــــــا العمـــــــــ  معـــــــــاا   مـــــــــن أجـــــــــ  ةعزيـــــــــز الاـــــــــ افية واعتمـــــــــاد سياســـــــــا  مدئمـــــــــة، الن ني

ل ــد مـن الب ــدان  مبـا يف  لـ  قيــا  الاـركا  املتعــددة اجلنسـيا  لــرلدغ السـ طا  الؤــريبية يف كـ 
ــــة  الــــيت ةعمــــ  في ــــا؛ وذةــــا الســــ طا  املخت ــــة مــــن ا  ــــنل ع ــــا املع نمــــا  املت ــــ ة لامل ةي

لاــة  ةــدر   حنــن ديليــق التبــادل الت يلــائ  ل مع نمــا  الؤــريبية فيمــا لــا  الن عيــة؛ واملؤــ  قــدما
ـــة، ال ســـيما أقـــ   الســـ طا  الؤـــريبية، حســـ  االقتؤـــاء، مـــا ةيلـــدم املســـاعدة إىل الب ـــدان النامي

الب ــدان منـــنا، عنــد االقتؤـــاء. وقــد ةةـــنن ا ــنافز الؤـــريبية أداة مناســبة يف  ـــال السياســة العامـــة. 
 ــ  أوــ  إلهنــاء املمارســا  الؤــريبية الؤــارة،  ةــن ل ب ــدان أن ةنخــري يف مناقاــا   نعيــة لاــ ن 

 اتاف  اإلق يمية والدولية.إ ار ا نافز الؤريبية يف 
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ن اجل ــند املب ولــة يف  ــال التعــاون الؤــري  الــدوىل ينبالــ  أن ةةــنن عامليــة وواــدد ع ــا أ - ٢٨
وقــــدرا  مــــن حيــــ  وطاق ــــا وهن  ــــا، وأن ة خــــ  يف ا ســــبان ل ــــنرة ةامــــة  ت ــــه احتياجــــا  

ســـيما أقـــ  الب ـــدان منـــنا والب ـــدان الناميـــة  ـــ  الســـاح ية والـــدول اجلزريـــة ال ـــال ة  ، الكافـــة  الب ـــدان
ورحــــ  مباــــاركة الب ــــدان الناميــــة أو  ــــبةاةا اإلق يميــــة يف هــــ ا إونــــا فرييليــــة. و الناميــــة والب ــــدان األ

لؤـــمان اســـت ادة سيـــا الب ـــدان مـــن هـــ ل اجل ـــند. وورحـــ  املاـــاركة العمـــ ، ووـــدعن إىل ةةميـــه 
لــاجل ند اجلاريــة، مبــا يف  لــ  أعمــال املنتــدى العــامل  املعــو لالاــ افية وةبــادل املع نمــا  لأل ــرا  

األعمــــال الــــيت اضـــط عت هبــــا منيمــــة التعـــاون والتنميــــة يف امليــــدان  ا ســـبان خــــ  يف الؤـــريبية، وو
 ةعزيــزوخيــد حنــن االقت ـادق ل ــاحل  منعــة العاـرين لاــ ن ةاكــ  النعـاء الؤــري  وويلــ  األرلـا . و 

الاــبةا  اإلق يميــة ملــديرق الؤــرائ . وحنــيو ع مــا لــاجل ند اجلاريــة، مــن قبيــ  اجل ــند الــيت يبــ  ا 
 الؤـــرائ  لـــد حـــدود. م تاـــ نيلـــد الـــدوىل يف  ـــاال  من ـــا لنـــاء اليلـــدرا ، ومبـــادرة اـــندومب ال

املســاعدة التيلنيــة عــن  ريــق التعــاون املتعــدد األ ــرال واإلق يمــ  والمنــائ  ةــنف  ووــدرا ا اجــة إىل 
  ب دان.ل املخت  ةحتياجا  االوفيما لا ل دان اجلننم، استنادا إىل 

وا ــنار اجلــامعا فيمــا لــا الســ طا  الؤــريبية الن نيــة لاــ ن  وواــدد ع ــا أايــة التعــاون - ٢٩
املســـائ  الؤـــريبية الدوليـــة. ويف هـــ ا ال ـــدد، ورحـــ  لالعمـــ  الـــ ق قامـــت لـــ  جلنـــة انـــ اء املعنيـــة 

الؤــريبية، مبـا يف  لـ  جلاهنــا ال رعيـة. وليلـد قرروــا أن وعمـ  ع ـا زيــادة  يف املسـائ الـدوىل لالتعـاون 
 ـــــ ل الالايــــــة، فســـــنزيد مــــــن ةــــــناةر  فعاليت ــــــا وقـــــدرةا التاــــــالي ية. وديلييلــــــاا ة لتيلنيـــــمناردهــــــا ةعزيـــــز 

دورةــا يف الســنة، مــدة كــ  من مــا أرلعــة أيــا  عمــ . وســنةمه ماــاركة ال  نــة يف إىل اجتماعاةــا 
أعمـــال ا  ـــا االقت ـــادق واالجتمـــاع  عـــن  ريـــق االجتمـــان انـــاق لاـــ ن التعـــاون الـــدوىل يف 

ــــة ة ــــا  ا ةنميــــة الدوليــــة يف املســــائ  الؤــــريبية. وسينااــــ  املســــائ  الؤــــريبية لالي عزيــــز ويــــر ا ي 
أعؤــاء ال  نــة ةيلــدم التيلــارير مبا ــرة إىل ا  ــا االقت ــادق واالجتمــاع . وونااــ  حــ   الــدول 

الـــدعم ل  نـــة وهي اةـــا ال رعيـــة مـــن خـــدل ال ـــندومب االســـت ماب ل ت عـــا   ةيلـــدماألعؤـــاء ع ـــا 
زيـادة ماـاركة خـ اء الب ـدان الناميـة يف لدعم ةـنف  الـناليت ا، مبـا ياـم  لتمةا ال  نة من النفاء ل

خـــ اء يعم ـــنن ل ـــ ت م أعؤـــاء ال  نـــة الـــ ين ا ةنمـــا   وةر ـــ  اجتماعـــا  ال  ـــان ال رعيـــة.
ويــتم اختيــارهم لطرييلــة ةعةــا درجــة ي ســتيلدمنن مــن  ــاىل السياســا  الؤــريبية واإلدارة الؤــريبية 

. ويتـنىل األمــا العـا  ةعيــا لتنزيـا اجلالـرايف ليمم ــنا أويمـة ضــريبية  ت  ـةمناسـبة مـن اإلو ــال يف ا
 األعؤاء لالتااور ما الدول األعؤاء.

وســــنعزز  ليــــا  املراقبــــة الن نيـــــة، مــــن قبيــــ  املخسســـــا  الع يــــا ملراجعــــة ا ســـــالا ، إىل  - ٣٠
ــــ  الاــــ اف ية واملاــــاركة جاوــــ  املخسســــا  الرقاليــــة املســــتيل ة األخــــرى، حســــ  االقتؤــــاء. وسنرس 

املتةاف ـــة يف عم يـــة امليزوـــة، وسناـــ ا امليزوـــة والتتبـــا املـــراعيا ل منيـــنر اجلنســـاب. وسنناـــ  أ ـــرا 
ـــــــة املســـــــتدامة.  ـــــــد التنمي ـــــــة لاعتبارهـــــــا أداة اســـــــ اةي ية لتن ي  ـــــــ افة لتنيـــــــيم املاـــــــ يا  العمنمي
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ا ةنمـــــا  ع مـــــا مبـــــا ةيلـــــن  لـــــ   ـــــراكة ا ةنمـــــا  املن تحـــــة مـــــن أعمـــــال ةعـــــزز  ـــــ افية  وحنـــــيو
 ومساءلت ا أما  املنا نا واست الت ا  م، هبدل دسا جندة ا ةم واندما  ا ةنمية.

ووعيد ة كيد التزامنا ل  يد إعاوـا  النقـند األح ـنرق  ـ  الناجعـة الـيت ةاـ ا اإلسـرال  - ٣١
يف االســــت دا، و لــــ  عــــن  ريــــق اليلؤــــاء ع ــــا اخــــتدال  األســــنامب، وفيلــــا ل يــــرول الن نيــــة، 

ســــائ  من ــــا إعــــادة هية ــــة الؤــــرائ  والــــتخ م ةــــدر يا مــــن ة ــــ  اإلعاوــــا  الؤــــارة، حيممــــا لن 
وجــد ، مــن أجــ  إ  ــار  قارهــا البي يــة، مــا مراعــاة احتياجــا  الب ــدان الناميــة و روف ــا انااــة 
لاـــة  ةـــا  والتيل يـــ  إىل أدط حـــد مـــن اسقـــار الســـ بية الـــيت قـــد ةطـــال ةنميت ـــا، مبـــا ية ـــ  لايـــة 

  تمعا  ات ية املتؤررة.ال يلراء وا

وودحـــ  العـــ ء ا ائـــ  الـــ ق ة يليـــ  األمـــرا   ـــ  املعديـــة ع ـــا كاهـــ  الب ـــدان املتيلدمـــة  - ٣٢
يسـتتبا  لـ  ةةـاليه ةنـنء قم  ـا الـدول اجلزريـة ال ـال ة الناميـة دديـدا. و النمن والب دان الناميـة. 

طبيلــة ع ــا التبــ   ةــن أن ةاــة ، يف وحنــن وــدرا، لنجــ  خــاق، أن التــدال  الســعرية والؤــريبية امل
إ ـار اســ اةي ية  ــام ة ل نقايــة واملراقبــة، وســي ة فعالــة وم مــة ل تيل يــ  مــن اســت دا التبــ  وةيل ــيم 

ذنيــ  التنميــة يف العديــد مــن مــن أجــ  إليــرادا  يــدر  اةةــاليه الرعايــة ال ــحية، كمــا ذمــ  رافــدا 
 الب دان.

تنميــة الن نيــة واإلق يميــة الــيت ةعمــ  لاــة  جيــد  ــارل الالــدور الــ ق  ةــن ملوودحــ   - ٣٣
ةناــو  ســيما يف قطاعــا  أســنامب االئتمــان الــيت ال يف ذنيــ  التنميــة املســتدامة، اللــ  أن ةؤــط ا 

في ـــــا امل ـــــارل الت اريـــــة لاـــــة  مةمـــــه والـــــيت ةعـــــاب مـــــن ف ـــــنا  كبـــــ ة يف التمنيـــــ ، و لـــــ  
يــــة ولي يـــــة مناســــبة. وياــــم   لـــــ  لاالســــتناد إىل أ ــــر إقــــرا  ســـــ يمة ووفيلــــا لؤــــماوا  اجتماع

 ،والتةننلنجيـــا ، ــاال  مـــن قبيـــ  البــا التحتيـــة املســـتدامة، والطاقـــة، والزراعــة، والت ـــنيا، والع ـــن 
حنـن . و واملتناهيـة ال ـالر وااللتةار، إضافة إىل اإلدمـا  املـاىل وذنيـ  املخسسـا  ال ـال ة واملتنسـطة

دق أيؤــا دورا هامــا يف مناج ــة التيل بــا  الدوريــة، ويلــر لــ ن م ــارل التنميــة الن نيــة واإلق يميــة ةــخ 
عـــزول مخسســـا  اليلطـــان انـــاق الاـــديد عـــن  ةاـــ دســـيما يف خؤـــم  األزمـــا  املاليـــة الـــيت  ال

 ـــــارل التنميـــــة الن نيـــــة واإلق يميـــــة إىل ةةميـــــه ماـــــاركت ا يف هـــــ ل مب هنيـــــ ركـــــنم املخـــــا ر. و 
ت ــ  ةــنف  الــدعم ل ع ــاااــة املعنيــة ا ــاال ، وحنــ  كــ ل  اجل ــا  ال اع ــة الدوليــة العامــة وان

  ارل يف الب دان النامية.امل

كــــ ل  لــــ ن ةــــدل  الن يلــــا  واالســــتممارا  املنج ــــة ل تنميــــة املســــتدامة يــــتم ع ــــا   وويلــــر   - ٣٤
ة تيلــر إىل اليلــدر الةــايف مــن اليلــدرا  التيلنيــة  ال ــعيد دون الــن و، حيــ  ةتــنالل كياوــا  كمــ ا مــا

ةعزيــــز  مـــن أجــــ دعم. ولـــ ل  فــــنحن و تــــز  لتةميـــه التعــــاون الــــدوىل والتةننلنجيـــة والتمنيــــ  والــــ
قــدرا  الب ــديا  وســائر الســ طا  ات يــة. وســنيلد  الــدعم ل مــدن والســ طا  ات يــة يف الب ــدان 
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إواــاء لــا دتيــة قــادرة لاليــة ســيما يف أقــ  الب ــدان منــنا والــدول اجلزريــة ال ــال ة الناميــة،  الناميــة، ال
الطاقــة والنيلــ  وامليــال وال ــرل ال ــح ، وةاــييد   ــاال لي يــا، مبــا ياــم  ع ــا التةيــه وســ يمة 

ــــان مســــتدامة وقــــادرة ع ــــا التةيــــه لاســــتخدا  مــــناد حم يــــة. ولــــن  دعم ج ــــند لــــج ــــدا  وــــ لنمب
ا ةنمــا  ات يــة الراميــة إىل ةعب ــة اإليــرادا  حســ  االقتؤــاء. وســنعزز التنســا العمــراب اجلــاما 

 الـروالو االقت ـادية واالجتماعيـة والبي يـة لـا املنـا ق ا ؤـرية و ـب  نعم  ع ـا ذتـاسو  ،املستدا 
ا ؤـــرية والري يـــة عـــن  ريـــق الن ـــن  لـــالتخطيو اإلمنـــائ  ع ـــا ال ـــعيدين الـــن و واإلق يمـــ ، يف 
سيامب االس اةي يا  الن نيـة ل تنميـة املسـتدامة. وسـنعم  ع ـا ةعزيـز إدارة الـدينن وإواـاء أسـنامب 

مســاعدة الســ طا  دون الن نيــة يف  مــن أجــ أو ةن يــدها، حســ  االقتؤــاء، الســندا  الب ديــة 
ذنيــ  االســتممارا  الدزمــة. وسناــ ا أيؤــا االقــ ا  مــن املخسســا  املاليــة وم ــارل التنميــة، 

ةـدل  و ، لؤـمان االسـتممار الدوليـةالنكالـة  ليا  التخ يه من حـدة املخـا ر، مـن قبيـ  ما ةعزيز 
ة يف النقـت و سـ . ويف إ ـار هـ ا املسـعا، سناـ ا ماـاركة ا تمعـا   ا ر ةيل   أسعار العم ـ

ات يــة يف اــنا اليلــرارا  الــيت ةــخقر يف ا تمعــا  ات يــة يف  ــاال  مــن قبيــ  دســا إدارة  ــخون 
، ســــــنزيد مــــــن عــــــدد املــــــدن 2020ميــــــال الاــــــرم وخــــــدما  ال ــــــرل ال ــــــح . وق ــــــنل عــــــا  

ســـا  وخططـــا متةام ـــة ة ـــبن إىل ديليـــق اإلدمـــا ، والت معـــا  الباـــرية الـــيت ةعتمـــد وةن ـــ  سيا
والة ـــاءة يف اســـتخدا  املـــنارد، والتخ يــــه مـــن  قـــار ةالـــ  املنــــا  والتةيـــه مع ـــا، واليلـــدرة ع ــــا 

ودارة الة يــــة ملخــــا ر الةــــناري ع ــــا سيــــا لــــ اال ــــمند أمــــا  الةــــناري. وسنؤــــا وون ــــ  خططــــ
ليلــدرا  الن نيــة وات يــة مــن أجــ  . ويف هــ ا ال ــدد، ســندعم ا(12)املســتنيا  وفيلــا إل ــار ســنداق

 النقاية من ال دما  انارجية والتةيه مع ا والتخ يه من  قارها وإدارة املخا ر.
 

 المؤسساا التجارية والمالية الخاصة المحلية والدولية -باع 
األعمــال الت اريــة واالســتممارا  وااللتةــارا  انااــة حمركــا  رئيســية لووتاجيــة والنمــن  - ٣٥

ادق الاــام  ل  ميــا وفــرق العمــ . وويلــر لتنــنن اليلطــان انــاق، الــ ق ياــم  املاــاريا االقت ــ
املتناهيــــــة ال ــــــالر، مــــــرورا لالتعاوويــــــا  واوت ــــــاء لالاــــــركا  املتعــــــددة اجلنســــــيا . وهنيــــــ   ميــــــا 

ــــة املخسســــا  الت اريــــة أن ةســــخ   ر قــــدراةا اإللداعيــــة وااللتةاريــــة إل ــــاد ح ــــنل لتحــــديا  التنمي
ــــ ــــة التنميــــة لاعتبارهــــا ج ــــا   ــــريةة، واالســــتممار يف املســــتدامة. وو دعنها إىل اال ــــراي يف عم ي

ا ـــــاال  األساســـــية ل تنميـــــة املســـــتدامة، والتحـــــنل إىل أمنـــــاي اســـــت دا وإوتـــــا  أكمـــــر اســـــتدامة. 
مـــخذر مـــنوت ق. اوعيلـــاد وورحــ  لـــالنمن الةبـــ  يف الناـــاي انـــاق ات ـــ  واالســتممار الـــدوىل منـــ  

املــال الدوليــة انااــة، وال ســيما االســتممار املبا ــر األجنــ ، إىل جاوــ  اســتيلرار فتــدفيلا  راو  
النيـــا  املـــاىل الـــدوىل، عنااـــر حينيـــة مةم ـــة ل   ـــند اإلمنائيـــة الن نيـــة. ليـــد أونـــا ودحـــ  وجـــند 
قالــرا  اســتممارية يف قطاعــا  أساســية ل تنميــة املســتدامة. فاالســتممار املبا ــر األجنــ  يف العديــد 

_______________ 
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ــــا مــــا يتخطــــا الب ــــدان األكمــــر مــــن الب ــــة ي كــــز يف عــــدد ق يــــ  مــــن اليلطاعــــا ، و الب  ــــدان النامي
 األج . احتياجا، و البا ما ةةنن ةدفيلا  راو  املال الدولية منج ة حنن استممارا  ق  ة

وســنيلن  لنضــا السياســا ، وعنــد االقتؤــاء، ةعزيــز األ ــر التنييميــة ل مناءمــة ع ــا حنــن  - ٣٦
يلطان انـاق واألهـدال العامـة، مبـا ياـم  د يـز اليلطـان انـاق ع ـا اعتمـاد أفؤ  لا حنافز ال

ممارســا  مســتدامة، وةعزيــز االســتممارا  اجليــدة الطني ــة األجــ . فــد لــد مــن رســم سياســة عامــة 
لت ي ة البي ة املناةية ع ا سيا املسـتنيا ، وال لـد مـن وضـا إ ـار ةنييمـ  لتاـ يا األعمـال ا ـرة 

يتســم لا ينيــة. وقــد ك  نــا مــخذر مــنوت ق لت ي ــة مناخــا  اســتممارية  ــ افة  وقطــان أعمــال حم ــ 
ومستيلرة و ةن التنبخ هبـا، ةيلـن  ع ـا أسـا  سياسـا  ومخسسـا  االقت ـاد الة ـ  السـ يمة، مـا 

 أ ــنا اةــ ما اسليــة املناســبة لتن يــ  العيلــند واحــ ا  حيلــنمب امل ةيــة. وقــد قطــا العديــد مــن الب ــدان 
ا ــال. وسننااــ  ةعزيــز وةي ــة اليــرول ات يــة والدوليــة املناةيــة الســتممارا  اليلطــان  ني ــة يف هــ ا 

اناق الاام ة واملستدامة، ما وضـا قناعـد ومعـاي   ـ افة ومسـتيلرة وةـ ما منافسـة حـرة ووزي ـة، 
 الن نية. ديليق أهدال السياسا  اإلمنائية مبا ي ؤ  إىل

سـن األداء، مـا لايـة حيلـنمب العمـال واملعـاي  يـة وح  وسنرس  قطان أعمـال يتسـم لالدينام - ٣٧
البي يـــة وال ـــحية وفيلـــا ل معـــاي  واالة اقـــا  الدوليـــة  ا  ال ـــ ة، ممـــ  املبـــادئ التنجي يـــة املتع يلـــة 

ومعـــاي  العمـــ  ملنيمـــة العمـــ  الدوليـــة واة اقيـــة حيلـــنمب  (13)لاألعمـــال الت اريـــة وحيلـــنمب اإلوســـان
ســـية املتعـــددة األ ـــرال، ل ـــاحل األ ـــرال يف هـــ ل االة اقـــا . واالة اقـــا  البي يـــة الرئي (14)الط ـــ 

يراعـــ  اسقـــار  أساســـياوورحـــ  لالعـــدد املتزايـــد مـــن املخسســـا  الت اريـــة الـــيت ةتبـــا منـــن   أعمـــال 
البي يـــة واالجتماعيـــة واإلداريـــة ألواـــطت ا، وحنـــ  سيـــا املخسســـا  األخـــرى ع ـــا اليليـــا  لـــ ل . 

ـــــ ق  مـــــا ـــــة. وســـــنعزز  وواـــــ ا االســـــتممار املـــــخقر، ال ـــــار  ـــــ  املالي ـــــد االســـــتممار واسق لـــــا عائ
املمارســا  املخسســية املســتدامة، مبــا ياــم  إدمــا  العنامــ  البي يــة واالجتماعيــة واإلداريــة يف ةيلــارير 
الاـــركا  حســـ  االقتؤـــاء، ع ـــا أن ةـــ ا ل ب ـــدان حريـــة دديـــد التـــنازن املناســـ  لـــا اليلناعـــد 

ـــــــة ع ـــــــا اعتمـــــــاد مبـــــــادئ لاـــــــ ن األعمـــــــال  الطنعيـــــــة واإللزاميـــــــة. وواـــــــ ا املخسســـــــا  الت اري
واالســـتممارا  املســـخولة، ووـــدعم عمـــ  االة ـــامب العـــامل  يف هـــ ا ال ـــدد. وســـنعم  ع ـــا ةنســـيق 

في ـــا ة ـــ    ت ـــه املبـــادرا  املتع يلـــة لاألواـــطة الت اريـــة واملاليـــة املســـتدامة، ودديـــد المالـــرا ، مبـــا
 وحنافز االمتمال. املتع يلة لاملساواة لا اجلنسا، وةعزيز  ليا 

ووســـ م ل ايـــة وجـــند أ ـــر ةنييميـــة حمةمـــة وقائمـــة ع ـــا ةيليـــيم املخـــا ر جلميـــا أ ـــةال  - ٣٨
النسا ة املاليـة، مـن التمنيـ  البـال  ال ـالر إىل املعـامد  امل ـرفية الدوليـة. وويلـر لـ ن لعـ  ةـدال  

_______________ 

(13) A/HRC/17/31.املرفق ، 
(14) United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
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خسســـا    يـــه املخـــا ر قـــد ةةـــنن  ـــا عناقـــ   ـــ  ميل ـــندة، ممـــ  زيـــادة اـــعنلة ح ـــنل امل
ال ــال ة واملتنســطة واملتناهيــة ال ــالر ع ــا انــدما  املاليــة. وســنعم  ع ــا ك الــة أن ةــدعم لي تنــا 
السياســاةية والتنييميــة اســتيلرار األســنامب املاليــة وةعــزز ةعمــيم انــدما  املاليــة لطرييلــة متنازوــة، مــا 

سـنامب رأ  املـال ةنف  لاية مناسـبة ل مسـت   . وسنسـعا إىل رسـم سياسـا ، مبـا في ـا أويمـة أل
عنــد االقتؤــاء، ةاــ ا ع ــا مــن  حــنافز ع ــا  ــنل س ســ ة االســتممار، قيــ  ةةــنن متســيلة مــا 

 امل ر ة. ج  واالستدامة، ودد من التيل با مخ را  األداء الطني  األ
وال يـزال العديــد مــن النــا ، وال ســيما النســاء،  ـ  قــادرين ع ــا ا  ــنل ع ــا انــدما   - ٣٩

مــن عنامــ  اإلدمــا  االجتمــاع . وســنعم  مــن  وهــن عامــ  أساســ لــاألمنر املاليــة،  املاليــة واإلملــا 
أجـــ  إةاحــــة ســــب  ح ــــنل اجلميــــا، لاــــة  كامــــ  وع ــــا قــــد  املســــاواة، ع ــــا انــــدما  املاليــــة 
الر يــــة. وســــنعتمد أو وســــتعر  اســــ اةي ياةنا لتعمــــيم انــــدما  املاليــــة، لالتاــــاور مــــا أاــــحام 

 إدمـــا  ةعمـــيم انـــدما  املاليـــة ضـــمن أهـــدال السياســـة العامـــة يف امل ـــ حة املعنيـــا، وســـننير يف
النيــــا  املــــاىل، وفيلــــا لألولنيــــا  والتاــــريعا  الن نيــــة. وسناــــ ا ويمنــــا امل ــــرفية الت اريــــة ع ــــا 
خدمــة اجلميــا، مبــن فــي م أول ــ  الــ ين يناج ــنن حاليــا عراقيــ  يف ا  ــنل ع ــا انــدما  املاليــة 

ـــة، وامل ـــارل واملع نمـــا . وســـندعم أيؤـــا مخسســـ ا  التمنيـــ  البـــال  ال ـــالر، وامل ـــارل اإلمنائي
الزراعيــة، و ــركا  ةاــالي   ــبةا  ا ــاةه النيلــال، و ــبةا  الــنكدء، والتعاوويــا ، وامل ـــارل 
ال يديــــــة، وم ــــــارل االدخــــــار، حســــــ  االقتؤــــــاء. وواــــــ ا اســــــتخدا  أدوا  مبتةــــــرة، من ــــــا 

د، وعم يـــا  الســـداد اإللةـــ وب. وسننســـا العم يــا  امل ـــرفية عـــ  ا ـــاةه النيلـــال، وويـــم الســـدا
وطــامب الــتع م مــن األقــران وةبــادل انــ ا  لــا الب ــدان واملنــا ق، لســب  من ــا التحــاله مــن أجــ  
ةعمــيم انــدما  املاليــة واملنيمـــا  اإلق يميــة. وو تــز  لتعزيــز ةنميـــة قــدرا  الب ــدان الناميــة، لســـب  

التعـــاون والتـــازر لـــا مبـــادرا  ةعمـــيم انـــدما  من ـــا منينمـــة األمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــة، وواـــ ا 
 املالية.
وويلــر لاملســااة اإل اليــة ل م ــاجرين يف ديليــق النمــن الاــام  ل  ميــا والتنميــة املســتدامة  - ٤٠

يف الب ــدان األاــ ية ول ــدان العبــنر ول ــدان امليل ــد. فتحــنيد  العمــال امل ــاجرين، وو ــ  م مــن 
امل ــاجرون إىل عــائدةم، وهــ  منج ــة أساســا لت بيــة جــزء مــن  النســاء، هــ  يف العــادة أجــنر حين ــا

احتياجا  األسر املعياـية املت يليـة  ـا. وال  ةـن مسـاواةا لالتـدفيلا  املاليـة الدوليـة األخـرى، ممـ  
االســتممار املبا ــر األجنــ  أو املســاعدة اإلمنائيــة الر يــة أو  ــ   لــ  مــن امل ــادر العامــة لتمنيــ  

ع ــا ك الــة أن ةتــا  خــدما  ماليــة مناســبة وميســنرة ل م ــاجرين وعــائدةم يف  التنميــة. وســنعم 
ل ــــداهنم األاــــ ية واملؤــــي ة ع ــــا حــــد ســــناء. وســــنعم  ع ــــا خ ــــ  متنســــو ةة  ــــة معــــامد  

يف املائـة مـن املب ـ  اتـنل. ويسـاوروا اليل ـق  3إىل أقـ  مـن  2030دنيد  امل اجرين ق نل عـا  
يد  املاليــة يف ممــرا  معينــة منخ ؤــة ا  ــم ومرة عــة التةــاليه. لنجــ  خــاق إزاء ةة  ــة التحــن 
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يف املائـــة ق ـــنل عــــا   5وســـنعم  ع ـــا ك الـــة أال يط ــــ  أق مـــن ممـــرا  التحنيـــ  رســــنما ة ـــنمب 
، مــا مراعــاة ضــرورة ا  ــا  ع ــا قــدر كــال مــن انــدما  املتاحــة، ال ســيما ملــن هــم يف 2030

ة يف الت ــدق ألكــ  العيلبــا  الــيت ةعــنمب اســتمرار أ ــد ا اجــة إلي ــا. وســندعم الســ طا  الن نيــ
ةدفق التحنيد  املاليـة، ومن ـا ع ـا سـبي  املمـال اجتـال خـدما  السـح  الـيت ةيلـدم ا امل ـارل، 
و لــ  ل عمــ  ع ــا إةاحــة خــدما  التحنيــ  املــاىل عــ  ا ــدود. وســنزيد التنســيق لــا الســ طا  

دم  خــدما  التحنيــ  املــاىل مــن  ــ  امل ــارل التنييميــة الن نيــة إلزالــة ا ــناجز الــيت ةعــ   ميلــ
الـــ ين يســـتخدمنن ا ياكـــ  األساســـية لـــنيم الســـداد، وةعزيـــز اليـــرول املناةيـــة إلجـــراء دــــنيد  
أرخم وأسرن و من يف ل ـدان امل ـدر والب ـدان املت يليـة ع ـا حـد سـناء، لسـب  من ـا ةعزيـز  ـرول 

ديـــدة، وواـــ ا اإلملـــا  لـــاألمنر املاليـــة ةنافســـية و ـــ افة يف األســـنامب. وسنســـخر التةننلنجيـــا  اجل
 وةعميم اندما  املالية، وحنسن سا البياوا .

وو تـــز  لتمتـــا املـــرأة وال تـــاة، ع ـــا قـــد  املســـاواة مـــا الرجـــ ، لـــا يلنمب وال ـــرق يف اـــنا  - ٤١
ــــا املــــرأة مــــن املاــــاركة  ــــة أق حــــناجز ذن اليلــــرارا  السياســــية واالقت ــــادية و  ــــيم املــــنارد، وإزال

ة يف االقت ــاد. وقــد عيلــدوا العــز  ع ــا إجــراء إاــدحا  ةاــريعية وإداريــة ملــن  املــرأة حيلنقــا الةام ــ
مســـاوية  يلـــنمب الرجـــ  يف املـــنارد االقت ـــادية، مبـــا يف  لـــ  ا ـــق يف م ةيـــة األراضـــ  و  هـــا مـــن 

ئمــة. أ ـةال امل ةيـة والــتحةم في ـا، واالئتمــان واإلري واملـنارد الطبيعيـة والتةننلنجيــا اجلديـدة املد
وواـــ ا كــــ ل  اليلطــــان انــــاق ع ـــا املســــااة يف الن ــــن  لاملســــاواة لـــا اجلنســــا مــــن خــــدل 
الســع  لة الــة ح ـــنل املــرأة ع ــا العمالـــة الةام ــة واملنت ــة والعمـــ  الدئــق، واملســاواة يف األجـــر 
عـــن العمـــ  املتســـاوق أو العمـــ  املتســـاوق اليليمـــة، وإةاحـــة فـــرق متســـاوية أمام ـــا، ولايت ـــا مـــن 

هي ـــة األمـــم عـــن تمييـــز وســـنء املعام ـــة يف مةـــان العمـــ . ووـــدعم مبـــادئ ذةـــا املـــرأة ال ـــادرة ال
واالة ـامب العـامل ، وواـ ا زيـادة االسـتممارا  يف الاـركا  أو املخسسـا  الت اريـة  املتحدة ل مرأة

 املم نكة ل نساء.
ــــة و ــــ  امل - ٤٢ ــــة واملســــااا  املالي ــــالنمن الســــريا لألعمــــال ان ي ــــيت وورحــــ  ل ــــ ة ال اليــــة الةب

ييلــدم ا املت عــنن لألعمــال ان يــة يف ســبي  ديليــق أهــدافنا املاــ كة. وويلــر مبرووــة اجل ــا  املاحنــة 
ان يـــة وقـــدرةا ع ـــا االلتةـــار واملخـــا رة، وقـــدرةا ع ـــا حاـــد أمـــنال إضـــافية عـــ   ـــراكا  لـــا 

الــــ ين يســـــاانن أاــــحام امل ــــ حة املتعــــددين. وواــــ ا اسخـــــرين ع ــــا االوؤــــما  إىل أول ــــ  
ــــة وا ةنمــــا   ــــة ال اع  ــــادة التعــــاون لــــا اجل ــــا  ان ي ــــة إىل زي ــــاجل ند الرامي لال عــــ . وورحــــ  ل
واأل ـــرال األخــــرى املــــخقرة يف عم يـــة التنميــــة. ووــــدعن إىل زيـــادة الاــــ افية واملســــاءلة يف األعمــــال 

ل ات يــة واملناءمــة مــا ان يــة. وواــ ا اجل ــا  املاحنــة ان يــة ع ــا إيــدء االعتبــار الناجــ  ل يــرو 
السياســا  واألولنيــا  الن نيــة. وواــ ا أيؤــا اجل ــا  املاحنــة ان يــة ع ــا النيــر يف إدارة هباةــا 
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عــن  ريــق االســتممار املــخقر، الــ ق يراعــ  الــرل  واسقــار  ــ  املاليــة، ع ــا حــد ســناء، يف معــاي ل 
 االستممارية.

، وال ســــيما ة ــــ  املم نكــــة ملتناهيــــة ال ــــالراملخسســــا  ال ــــال ة واملتنســــطة واوويلــــر لــــ ن  - ٤٣
ل نســــاء،  البــــا مــــا ةناجــــ  اــــعنلا  يف ا  ــــنل ع ــــا التمنيــــ . ول تاــــ يا ع ــــا زيــــادة إقــــرا  
ــــة أن ةســــم  لاســــتخدا   ــــة ال ــــالر،  ةــــن لألويمــــة املالي املخسســــا  ال ــــال ة واملتنســــطة واملتناهي

، و  ـــ  ةةـــاليه الـــدخنل ضــماوا  لدي ـــة، وذـــن  اســتمناءا  مناســـبة مـــن متط بـــا  رأ  املــال
وانرو  لتا يا املنافسة، وذةن مخسسـا  التمنيـ  البـال  ال ـالر مـن ةعب ـة املـدخرا  عـن  ريـق 
ة يلــ  الندائــا. وســنعم  ع ــا ةعزيــز قــدرة املخسســا  املاليــة ع ــا ةيليــيم اليلــدرة االئتماويــة لطرييلــة 

خــدل إواــاء مةاةــ  فعالــة مــن حيــ  التة  ــة، و لــ  مــن خــدل لــرام  التــدري  العامــة، ومــن 
ائتمــــان عنــــد االقتؤــــاء. و ةــــن ل م ــــارل اإلمنائيــــة الن نيــــة واالدــــادا  االئتماويــــة و  هــــا مــــن 
املخسســــا  املاليــــة ات يــــة أن ةؤــــط ا لــــدور حيــــنق يف إةاحــــة إمةاويــــة ا  ــــنل ع ــــا انــــدما  

ل مخسســا   املاليــة. وواــ ا امل ــارل اإلمنائيــة الدوليــة وات يــة ع ــا ةاــ يا التمنيــ  املخ ــم
ال ــــال ة واملتنســــطة واملتناهيــــة ال ــــالر، يف  ــــاال  من ــــا التحــــنل ال ــــناع ، عــــن  ريــــق إواــــاء 
خطني ائتماوية ةست دل هـ ل املخسسـا ، وعـن  ريـق املسـاعدة التيلنيـة. وورحـ  لعمـ  مخسسـة 
ـــادة لنـــاء اليلـــدرا   التمنيـــ  الدوليـــة واملبـــادرا  األخـــرى املؤـــط ا هبـــا يف هـــ ا ا ـــال، وواـــ ا زي
وةبــــادل املعــــارل ع ــــا ال ــــعيدين اإلق يمــــ  والعــــامل . وويلــــر أيؤــــا لرمةاوــــا  وســــائ  االســــتممار 
اجلديـدة، ممــ  اــناديق رأ ــال ا ازفــة املنج ــة حنــن التنميـة، الــيت قــد ةســتخد  لالتعــاون مــا  ــركاء 
ة مــن اليلطــان العــا ، والتمنيــ  املخــت و، وأدوا    يــه املخــا ر، وهياكــ  ةنحيــد الــدينن املبتةــر 

امل ــــحنلة لــــ  ر إلدارة املخــــا ر وأ ــــر ةنييميــــة مناســــبة. وســــنعزز أيؤــــا لنــــاء اليلــــدرا  يف هــــ ل 
 ا اال .

ولت بية احتياجا  التمني  الطني  األجـ ، سـنعم  ع ـا ةطـنير أسـنامب رأ  املـال ات يـة،  - ٤٤
التـــ ما وال ســيما أســنامب الســندا  الطني ــة األجــ  وأســـنامب التــ ما عنــد االقتؤــاء، مبــا يف  لــ  

ع ـــا اتااـــي  لاـــروي  ـــ  ةاـــني ية. وســـنعم  أيؤـــا ع ـــا ةعزيـــز اإل ـــرال وامليلااـــة والتســـنية 
وإدارة املخــــا ر. وواــــدد ع ــــا أن األســــنامب اإلق يميــــة وســــي ة فعالــــة لب ــــنغ وطــــامب وعمــــق يتعــــ ر 
ل ن  ما عندما ةةنن فـرادى األسـنامب اـال ة. وورحـ  ليليـا  امل ـارل اإلمنائيـة املتعـددة األ ـرال 
لزيـــادة اإلقـــرا  لـــالعمد  ات يـــة، وواـــ ا املزيـــد مـــن النمـــن يف هـــ ا ا ـــال. وواـــ ا امل ـــارل 

عــــن  ريــــق اإلمنائيــــة ع ــــا االســــت ادة مــــن سيــــا األدوا  املتاحــــة إلدارة املخــــا ر، مبــــا يف  لــــ  
التننيـــا. وويلـــر لـــ ن  بيعـــة اســـتممارا  ا ـــناف  املاليـــة الدوليـــة قـــد ةطـــنر  ع ـــا مـــدى الســـننا  

عاــرة املاضــية، وأن املســتممرين األجاوــ  يــخدون اسن دورا م مــا يف أســنامب رأ ــال لعــ  انمــا 
الب ـــدان الناميــــة، وويلــــر ل ايــــة إدارة التيل بــــا  املرةبطــــة هبــــ ل األســــنامب. وســــنعزز الــــدعم الــــدوىل يف 



 A/RES/69/313 خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية )خطة عمل أديس أبابا(
 

20/52 

الناميــة ةطــنير أســنامب رأ  املــال ات يــة يف الب ــدان الناميــة، وال ســيما يف أقــ  الب ــدان منــنا والب ــدان 
 ــ  الســاح ية والــدول اجلزريــة ال ــال ة الناميــة. وســنعم  ع ــا ةعزيــز لنــاء اليلــدرا  يف هــ ا ا ــال، 
ــــة  ــــادل املعــــارل وةيلــــدم املســــاعدة التيلني ــــة لتب ــــة والعاملي ــــديا  اإلق يميــــة واألقاليمي لســــب  من ــــا املنت

 وةبادل البياوا .
يت  ةـــن لدســـتممار املبا ـــر، مبـــا يف  لـــ  وويلـــر لاملســـااة امل مـــة يف التنميـــة املســـتدامة الـــ - ٤٥

االســتممار املبا ــر األجنــ ، أن ييلــدم ا، ال ســيما عنــدما ةةــنن املاــاريا متســيلة مــا اســ اةي يا  
التنميـــة املســـتدامة الن نيـــة واإلق يميـــة. و ةـــن ل سياســـا  ا ةنميـــة أن ةعـــزز اسقـــار اإل اليـــة  ـــ  

األجنـ ، ممـ  انـ ة ال نيـة والتةننلنجيـا، لسـب  من ـا إقامـة املبا ـرة امل ةبـة ع ـا االسـتممار املبا ـر 
روالـــو مـــا املـــنردين ات يـــا، وةاـــ يا إدمـــا  املخسســـا  ات يـــة، وال ســـيما املخسســـا  ال ـــال ة 
واملتنســطة واملتناهيـــة ال ـــالر يف الب ـــدان الناميـــة، يف سدســ  اليليمـــة اإلق يميـــة والعامليـــة. وسناـــ ا 

والنكـــاال  األخـــرى  ا  ال ـــ ة ع ـــا ال كيـــز ع ـــا إعـــداد املاـــاريا. وكـــاال  ةاـــ يا االســـتممار 
وســنعط  األولنيــة ل ماــاريا الــيت ةنطــنق ع ــا أكــ  قــدر مــن اإلمةاوــا  لتعزيــز العمالــة الةام ــة 
واملنت ــة وةــنف  العمــ  الدئــق ل  ميــا، وأمنــاي اإلوتــا  واالســت دا املســتدامة، والتحــنل ا ية ــ  

تننيـــا املنـــت ، والزراعـــة. وع ـــا ال ـــعيد الـــدوىل، ســـندعم هـــ ل اجل ـــند مـــن والت ـــنيا املســـتدا ، وال
خـــــدل الـــــدعم املـــــاىل والتيلـــــو ولنـــــاء اليلـــــدرا ، وةنقيـــــق التعـــــاون لـــــا وكـــــاال  الب ـــــدان األاـــــ ية 
واملؤـــي ة. وســـننير يف اســـتخدا  التـــ ما وضـــماوا  االســـتممار، عـــن  ريـــق ج ـــا  من ـــا النكالـــة 

دوا  املاليــة اجلديــدة لتح يـز ةــدفق االســتممارا  املبا ــرة األجنبيــة الدوليـة لؤــمان االســتممار، واأل
حنـــن الب ـــدان الناميـــة، وال ســـيما أقـــ  الب ـــدان منـــنا والب ـــدان الناميـــة  ـــ  الســـاح ية والـــدول اجلزريـــة 

 النزان. لعد ان اليت ذر قاال  وزان وماال ال ة النامية والب د
الب ــدان منــنا مــا زالــت ال ةســت يد مــن اســتممارا  وودحــ  مــا اليل ــق أن العديــد مــن أقــ   - ٤٦

مبا رة أجنبية من  ـ هنا أن ةسـاعدها ع ـا ةننيـا اقت ـاداةا، ر ـم مـا أدخ تـ  مـن دسـينا  ع ـا 
مناخاةــا االســتممارية. وقــد عيلــدوا العــز  ع ــا اعتمــاد وةن يــ  ويــم لتاــ يا االســتممار ل ــاحل أقــ  

التيلــو إلعـداد املاـاريا والت ـاو  ع ـا العيلـند، والــدعم الب ـدان منـنا. وسـنيلد  أيؤـا الـدعم املـاىل و 
االستاـــــــارق يف ةســـــــنية املنازعـــــــا  املت ـــــــ ة لاالســـــــتممار، وا  ـــــــنل ع ـــــــا املع نمـــــــا  املتع يلـــــــة 
لالتسـ يد  االسـتممارية، والتـ ما ضــد املخـا ر وةيلـدم الؤـماوا  عــن  ريـق ج ـا  من ـا ع ــا 

، و لـ  لنـاء ع ـا   ـ  أقـ  الب ـدان منـنا. وودحـ  سبي  املمال النكالة الدوليـة لؤـمان االسـتممار
أيؤــا أن الــدول اجلزريــة ال ــال ة الناميــة ةناجــ  اــعنلا  يف ا  ــنل ع ــا ائتماوــا  دوليــة وتي ــة 
ل خ ـــائم ا ية يـــة القت ـــاداةا. وستنااـــ  أقـــ  الب ـــدان منـــنا دســـا لي اةـــا املناةيـــة لدســـتممار. 

الب ــدان الناميــة  ــ  الســاح ية والــدول اجلزريــة ال ــال ة  وســنعزز أيؤــا ج ندوــا ل ت ــدق ملــا ةناج ــ 
الناميــة والعديــد مــن الب ــدان املتنســطة الــدخ  والب ــدان الــيت ذــر قــاال  وــزان ومــا لعــد النــزان مــن 
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قالـــــرا  ذني يـــــة وا  ـــــا  يف مســـــتنيا  االســـــتممار املبا ـــــر. وواـــــ ا اســـــتخدا   ليـــــا  مبتةـــــرة 
 املالية انااة الدولية يف ه ل االقت ادا . و راكا  لتا يا املزيد من املسااا 

وويلــر لنجــند عيلبــا  ةعــنمب االســتممار انــاق يف ا ياكــ  األساســية، ســناء ع ــا مســتنى  - ٤٧
العـــر  أو الط ـــ . ويعـــزى الـــنيلم يف االســـتممارا  جزئيـــا إىل عـــد  وجـــند خطـــو كافيـــة لاـــ ن 

االسـتممار في ـا، إىل جاوـ  كـنن ا ياك  األساسية وعـدد كـال مـن املاـاريا املدروسـة الـيت  ةـن 
هياكــــ  د يــــز اليلطــــان انــــاق ال ةةــــنن لالؤــــرورة مناســــبة لدســــتممار يف العديــــد مــــن املاــــاريا 
الطني ــة األجــ ، لاإلضــافة إىل ة ــنرا  املســتممرين ل مخــا ر. ولتــ لي  هــ ل العيلبــا ، سنؤــم ن 

ار يف ا ياكــ  األساســية، مــا اســ اةي ياةنا الن نيــة ل تنميــة املســتدامة خططــا مروــة وجيــدة لدســتمم
اليليــا  أيؤــا لتعزيــز لي اةنــا ات يــة املناةيــة لدســتممار. وع ــا ال ــعيد الــدوىل، ســنيلد  الــدعم التيلــو 
ل ب ــدان ل ســة خطط ــا إىل  منعــا  ماــاريا م منســة قيــد اإلعــداد، فؤــد عــن ةيلد ــ  ل ــرادى 

ت ـــاو  ع ـــا العيلـــند املعيلـــدة، وإدارة املاـــاريا اليلال ـــة ل تن يـــ ، مبـــا ياـــم  دراســـا  اجلـــدوى، وال
املاـــاريا. ويف هـــ ا ال ـــدد، حنـــيو ع مـــا ل وـــام  االدـــاد األفرييلـــ  لتطـــنير ا ياكـــ  األساســـية يف 
أفرييليـــا. وودحـــ  مـــا اليل ـــق ةراجـــا اإلقـــرا  ملاـــاريا ا ياكـــ  األساســـية مـــن امل ـــارل الت اريـــة. 

 ةـــن إدخالـــ  مـــن ةعـــديد  لتاـــ يا وهنيـــ  لا ي ـــا  املســـخولة عـــن وضـــا املعـــاي  أن دـــدد مـــا 
االستممارا  الطني ة األج  يف إ ار مـن املخـا رة املدروسـة واالحتـناء اتةـم ل مخـا ر. وواـ ا 
مخسســــــا  االســــــتممار الطنيــــــ  األجــــــ ، ممــــــ  اــــــناديق املعا ــــــا  التيلاعديــــــة واــــــناديق المــــــروة 

  األساســـية، وال الســـيادية، الـــيت ةـــدير راو  أمـــنال ضـــخمة، ع ـــا   ـــيم وســـبة أكـــ  ل  ياكـــ
ســيما يف الب ــدان الناميــة. ويف هــ ا ال ــدد، واــ ا املســتممرين ع ــا ا ــا  التــدال  الدزمــة لتح يــز 
 املزيد من االستممارا  الطني ة األج ، مم  عم يا  استعرا  هياك  التعني  ومعاي  األداء.

ا ياكــــ  األساســــية، وويلــــر لــــ ن لدســــتممار العــــا  وانــــاق دور رئيســــ  يخدياوــــ  يف ذنيــــ   - ٤٨
و لــ  لســب  من ــا امل ــارل اإلمنائيــة، ومخسســا  ذنيــ  التنميــة وأدوا  و ليــا  ممــ  الاــراكا  
لـــا اليلطـــاعا العـــا  وانـــاق، والتمنيـــ  املخـــت و الـــ ق  مـــا لـــا التمنيـــ  العـــا  لاـــروي ميســـرة 

ســـائ  التمنيـــ  والتمنيــ  انـــاق لاـــروي الســـنمب وانـــ ة املتاحـــة مــن اليلطـــاعا العـــا  وانـــاق، وو 
املخ  ة الالر ، وذنيـ  املاـاريا دون حـق الرجـنن، وأدوا    يـه املخـا ر، وهياكـ  التمنيـ  
اجلمــاع . وة ســتخد  أدوا  التمنيــ  املخــت و، مبــا في ــا الاــراكا  لــا اليلطــاعا العــا  وانــاق، 

يف  ت ــه ل حــد مــن املخــا ر انااــة لاالســتممارا  ود يــز ذــنيد  إضــافية مــن اليلطــان انــاق 
اليلطاعـــــا  اإلمنائيـــــة األساســـــية يف ضـــــنء سياســـــا  وأولنيـــــا  التنميـــــة املســـــتدامة الـــــيت دـــــددها 

التمنيــــ  أدوا  ا ةنمـــا  ع ـــا ال ـــعيد اإلق يمـــ  والــــن و ودون الـــن و. ولتســـخ  إمةاوـــا  
ســبا املخــت و يف ســبي  ديليــق التنميــة املســتدامة، ينبالــ  النيــر لعنايــة يف ا يةــ  واالســتخدا  املنا

ـــــ   ألدوا  التمنيـــــ  املخـــــت و. وينبالـــــ  ل ماـــــاريا الـــــيت ةنطـــــنق ع ـــــا ذنيـــــ   ـــــت و، مبـــــا يف  ل
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الاــــراكا  لــــا اليلطــــاعا العــــا  وانــــاق، أن ةتيلاســــم املخــــا ر واملةاســــ  ع ــــا حنــــن من ــــه، 
وةتؤــمن  ليــا  واضــحة ل مســـاءلة، وةســتنيف املعــاي  االجتماعيــة والبي يـــة. وســنبو لــ ل  اليلـــدرة 

ل يف  ـراكا  لـا اليلطـاعا العـا  وانـاق أل ـرا  من ـا التخطـيو، والت ـاو  ع ـا ع ا الدخن 
ة لتالطيــة االلتزامــا  اتتم ــة. وو تــز  أيؤــا يــالعيلـند، واإلدارة، واتاســبة، وإدرا     ــا  يف امليزاو

لــرجراء مناقاــة  ــام ة وم تنحــة و ــ افة لــدى إعــداد واعتمــاد مبــادئ ةنجي يــة ووقــائق ةســتخدم ا 
الـــدرو  املســـت ادة مـــن  قاعـــدة معرفيـــة وةبـــادل ولررســـاءكا  لـــا اليلطـــاعا العـــا  وانـــاق، الاـــرا 

 خدل املنتديا  اإلق يمية والعاملية.
وسناــ ا االســتممارين العــا  وانــاق يف ا ياكــ  األساســية ل طاقــة وةةننلنجيــا  الطاقــة  - ٤٩

زيــادة كبـ ة يف ح ــة الطاقــة  ةةننلنجيــا  ح ـز الةرلــنن و زينــ . وسـنحيلق مبــا يف  لـ النيي ـة، 
املت ــددة ووؤــاعه املعــدل العــامل  لة ــاءة الطاقــة وح ي ــا، هبــدل ك الــة ح ــنل اجلميــا ع ــا 

. وســنعزز التعــاون الــدوىل 2030خــدما   اقــة ميســنرة ومنقنقــة وحديمــة ومســتدامة ق ــنل عــا  
 ــة، وةنســيا وطــامب ع ــا ةــنف  الــدعم الةــايف وةيســ  الناــنل إىل قــني وةةننلنجيــا الطاقــة النيي

ا ياكـــ  األساســـية ودســـا التةننلنجيـــا لتيلـــدم خـــدما   اقـــة حديمـــة ومســـتدامة جلميـــا الب ـــدان 
الناميــة، وال ســيما أقــ  الب ــدان منــنا والــدول اجلزريــة ال ــال ة الناميــة. وورحــ  مببــادرة األمــا العــا  
 لتـــــــــــــــــــــــــــــنف  الطاقـــــــــــــــــــــــــــــة املســـــــــــــــــــــــــــــتدامة ل  ميـــــــــــــــــــــــــــــا لاعتبارهـــــــــــــــــــــــــــــا إ ـــــــــــــــــــــــــــــارا م يـــــــــــــــــــــــــــــدا،

  مراكزهــا اإلق يميــة، ولرعــداد خطــو عمــ  وواــرا  اســتممارية ع ــا ال ــعيد اليلطــرق، مبــا يف  لــ
حســ  االقتؤــاء. ووـــدعن إىل العمــ  لنـــاء ع ــا التناــيا  الـــناردة يف هــ ل املبـــادرة، مــا إمةاويـــة 

مــــن خــــدل  2020ل يــــنن دوالر مــــن االســــتممارا  الســــننية ق ــــنل عــــا   100ســــا أكمــــر مــــن 
لاالســــــت ادة مــــــن امل ــــــارل اإلمنائيــــــة. وويلــــــر مبــــــنا ن الؤــــــعه مبــــــادرا  الســــــنمب والاــــــراكا  و 

ــــــدان الناميــــــة  ــــــة وأقــــــ  الب ــــــدان منــــــنا والب  ــــــدول اجلزريــــــة ال ــــــال ة النامي واالحتياجــــــا  انااــــــة ل 
الســـاح ية، وورحـــ  مببـــادرة ةـــنف  الطاقـــة ألفرييليـــا، ورايـــة الاـــراكة اجلديـــدة مـــن أجـــ  ةنميـــة   ـــ 

والاــبةة اجلزريــة العامليـة ل طاقــة املت ــددة ل نكالـة الدوليــة ل طاقــة أفرييليـا ملســتيلب  الطاقــة يف أفرييليـا، 
 املت ددة.

 
 التعاون اإل ما ي الدولي -ايم 
يـخدق التمنيــ  العـا  الــدوىل دورا م مـا يف ةةم ــة اجل ــند الـيت ةبــ  ا الب ـدان لتعب ــة املــنارد  - ٥٠

  املـــنارد ات يـــة حمـــدودة. حم يـــا مـــن م ـــادر عامـــة، وال ســـيما يف أ ـــد الب ـــدان فيلـــرا وضـــع ا، حيـــ
فخطتنا الطمنحة ةؤا أعبـاء قيلي ـة ع ـا امليزاويـا  واليلـدرا  العامـة، وهـن مـا يتط ـ  دعمـا دوليـا 
معــززا وأكمــر فعاليــة، مبــا يف  لــ  التمنيــ  لاــروي ميســرة ولاــروي الســنمب. وورحــ  لزيــادة سيــا 

لعـز  ع ـا ةةميـه ج ـند كـ  منـا مـخذر مـنوت ق، ووعيلـد ااوعيلـاد أ ةال التمني  العا  الدوىل منـ  



A/RES/69/313 مر الدولي الثالث لتمويل التنمية )خطة عمل أديس أبابا(خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤت 
 

23/52 

. ووــــدرا ل ونــــا وتاــــا ر أهــــدافا ماــــ كة و منحــــا  2015دعمــــا نطــــة التنميــــة ملــــا لعــــد عــــا  
ماـــ كة لتعزيــــز التعــــاون اإلمنــــائ  الـــدوىل وزيــــادة فعاليتــــ  و ــــ افيت  وأقـــرل ووتائ ــــ  إىل أق ــــا حــــد 

بـــق ع ـــا اجل ـــند الـــيت ممةـــن. ويف هـــ ا ال ـــدد، ورحـــ  لالتيلـــد  اتـــرز يف وضـــا املبـــادئ الـــيت ةنط
يب  ا كـ  منـا لزيـادة أقـر ةعاوونـا. وسننااـ  ةعزيـز حناروـا لتحسـا ف منـا املاـ ا وةبـادل املعـارل 

 ع ا حنن أفؤ .
مـخذر مـنوت ق. ليـد أونـا وعـرم  اوعيلـاد وورح  لزيادة ح م املساعدة اإلمنائيـة الر يـة منـ  - ٥١

ى التزاماةـا املتع يلــة لاملسـاعدة اإلمنائيـة الر يــة، عـن ق يلنـا مــن أن ل ـدان عديـدة ال ةــزال دون مسـتن 
ووخكد  ددا أن النفاء  ميا التزاما  املسـاعدة اإلمنائيـة الر يـة مـا زال أمـرا حا ـا. ويعيـد ميلـدمن 

، وياــم  املتع يلــة لاملســاعدة اإلمنائيــة الر يــة املســاعدة اإلمنائيــة الر يــة ة كيــد التزامــا  كــ  مــن م
لـــيت ةع ـــد  هبـــا ل ـــدان عديـــدة متيلدمـــة النمـــن لتحيليـــق هـــدل   ـــيم وســـبة  لـــ  االلتزامـــا  ا

و  ـيم وسـبة ةـ او  لـا  اعدة اإلمنائيـة الر يـةالـدخ  اليلـنم  اإلسـاىل ل مسـيف املائة مـن  0.7
يف املائــــة مــــن الــــدخ  اليلــــنم  اإلســــاىل ل مســــاعدة اإلمنائيــــة الر يــــة  0.20يف املائــــة إىل  0.15

 0.7نا. وةا عنا ة   الب ـدان اليل ي ـة الـيت أوفـت لالتزام ـا لتخ ـيم وسـبة ل ائدة أق  الب دان من
جتاوزةــــ ، وحيليلــــت هــــدل  يف املائــــة مــــن الــــدخ  اليلــــنم  اإلســــاىل ل مســــاعدة اإلمنائيــــة الر يــــة أو

يف املائــــة مــــن الــــدخ  اليلــــنم  اإلســــاىل  0.20يف املائــــة إىل  0.15  ــــيم وســــبة ةــــ او  لــــا 
 يــة ل ائــدة أقــ  الب ــدان منــنا أو جتاوزةــ . وحنــ  سيــا الب ــدان األخــرى ع ــا ل مســاعدة اإلمنائيــة الر 

ةةميــه ج ندهــا لزيــادة مســاعدةا اإلمنائيــة الر يــة ولــ ل ج ــند إضــافية م منســة لتحيليــق أهــدال 
املســاعدة اإلمنائيــة الر يــة. وورحــ  ليلــرار االدــاد األورويب الــ ق أكــد فيــ   ــددا التزامــ  اجلمــاع  

يف املائـــة مـــن الـــدخ  اليلـــنم  اإلســـاىل ل مســـاعدة اإلمنائيـــة  0.7  ـــيم وســـبة  لتحيليـــق هـــدل
، وةع ـد لاليليـا  ع ـا حنـن سـاع  لتحيليــق 2015الر يـة ضـمن اإل ـار الـزمو نطـة مـا لعــد عـا  

يف املائــــة مــــن الــــدخ  اليلـــــنم   0.20يف املائــــة إىل  0.15هــــدل   ــــيم وســــبة ةــــ او  لـــــا 
ـــة ـــدة أقـــ  الب ـــدان منـــنا يف األجـــ  اليل ـــ ، ول ـــنغ هـــدل  اإلســـاىل ل مســـاعدة اإلمنائي الر يـــة ل ائ

يف املائـــة مـــن الـــدخ  اليلـــنم  اإلســـاىل ل مســـاعدة اإلمنائيـــة الر يـــة ل ائـــدة  0.20  ـــيم وســـبة 
. وواـــ ا ميلـــدم  املســـاعدة 2015أقـــ  الب ـــدان منـــنا ضـــمن اإل ـــار الـــزمو نطـــة مـــا لعـــد عـــا  

يف املائــة  0.20ديــد هــدل يتممــ  يف   ــيم مــا ال ييلــ  عــن اإلمنائيــة الر يــة ع ــا النيــر يف د
 من الدخ  اليلنم  اإلساىل ل مساعدة اإلمنائية الر ية ل ائدة أق  الب دان مننا.

وويلر ل اية ةركيز أيسـر املـنارد  ـرو ا ع ـا أكمـر الب ـدان احتياجـا وأق  ـا قـدرة ع ـا ةعب ـة  - ٥٢
  اليل ـــق ةراجـــا ح ـــة املســـاعدة اإلمنائيـــة الر يـــة مـــنارد أخـــرى. ويف هـــ ا ال ـــدد، ودحـــ  مـــا لـــال

املخ  ة ألق  الب ـدان منـنا، وو تـز  لعةـا اجتـال هـ ا ال اجـا. وياـ عنا أول ـ  الـ ين    ـنن 
 يف املائة من مساعداةم اإلمنائية الر ية ألق  الب دان مننا. 50ما ال ييل  عن 
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لالتزامــا  املســاعدة اإلمنائيــة الر يــة،  ووخكــد أايــة حاــد املزيــد مــن الــدعم ات ــ  ل نفــاء - ٥٣
لســـب  من ـــا زيـــادة الـــنع  العـــا  وةـــنف  البياوـــا  املتع يلـــة ل عاليـــة املعنوـــة وديليـــق وتـــائ  م منســـة. 
ووا ا الب دان الاريةة ع ا االست ادة مما أ حـرز مـن ةيلـد  يف ك الـة اسـتخدا  املسـاعدة اإلمنائيـة 

ـــة. وواـــ ا واـــر خطـــو الر يـــة اســـتخداما فعـــاال لتســـاعد يف ديليـــ ق األهـــدال والالايـــا  اإلمنائي
استارافية ةزيـد مـن وضـن  التعـاون اإلمنـائ  و ـ افيت  وإمةاويـة التنبـخ لـ  يف املسـتيلب ، و لـ  وفيلـا 
لعم يا    يم املنارد يف امليزاويا  الن نية. وحنـ  الب ـدان ع ـا ةتبـا عم يـا    ـيم املـنارد 

  املرأة، واإللدغ عن  ل .لتحيليق املساواة لا اجلنسا وذةا
ومــــن أوجــــ  االســــتخدا  امل مــــة ل تمنيــــ  العــــا  الــــدوىل، مبــــا يف  لــــ  املســــاعدة اإلمنائيــــة  - ٥٤

الر يـــة، د يـــز ةعب ـــة مـــنارد إضـــافية مـــن م ـــادر أخـــرى، عامـــة وخااـــة. و ةـــن لـــ ل  أن يـــدعم 
ما  العامــة األساســية. دسـا د ــي  الؤـرائ  ويســاعد يف ةعزيـز لي ــا  حم يــة مناةيـة وةــنف  انـد

و ةـــن اســـتخدام  أيؤـــا إلةاحـــة ذنيـــ  إضـــايف عـــن  ريـــق التمنيـــ  املخـــت و أو اجلمـــاع  و  يـــه 
املخــا ر، وال ســيما يف اســتممارا  ا ياكــ  األساســية و  هــا مــن االســتممارا  الــيت ةــدعم ةنميــة 

 اليلطان اناق.
ــــا  املســــاعدة وســــن رق مناقاــــا  م تنحــــة و ــــام ة و ــــ افة لاــــ ن دــــدي   ر  - ٥٥ ييلــــة قي

امليلـــ  ، ووخكـــد أن أق “ الـــدعم الر ـــ  التـــا  ل تنميـــة املســـتدامة”اإلمنائيـــة الر يـــة ولاـــ ن ميليـــا  
 ميليا  من ه ا اليلبي  لن    لااللتزاما  امليلطنعة س  ا.

والتعاون فيما لا ل دان اجلننم عن ر م م مـن عنااـر التعـاون الـدوىل مـن أجـ  التنميـة  - ٥٦
 املتزايـــدة ن ـــرا مةمـــد ل تعـــاون لـــا الاـــمال واجلنـــنم، ال لـــديد عنـــ . ووســـ م ل ايتـــ لاعتبـــارل ع

وماضـــي  املخت ــــه وخ ناــــياة ، ووخكــــد أوــــ  ينبالــــ  النيــــر إىل التعــــاون فيمــــا لــــا ل ــــدان اجلنــــنم 
لاعتبــارل ةعبــ ا عــن التؤــامن لــا  ــعنم اجلنــنم ول داوــ ، ع ــا أســا  جتارهبــا وأهــداف ا املاــ كة. 

ييــــــ  هـــــ ا التعــــــاون مس  ــــــدا مببـــــادئ احــــــ ا  الســــــيادة الن نيـــــة، وامل ةيــــــة الن نيــــــة  وينبالـــــ  أن
ـــــاواة، وعــــد  فــــر  الاــــروي، وعــــد  التــــدخ  يف الاــــخون الداخ يــــة،  ـــــ ، واملسـ واالســــتيلدل الن نــ

 وديليق املن عة املتبادلة.
يلـر وديليـق وورح  لزيـادة مسـااا  التعـاون فيمـا لـا ل ـدان اجلنـنم يف اليلؤـاء ع ـا ال  - ٥٧

التنمية املستدامة. ووا ا الب دان النامية ع ـا اليليـا   نعـا لتةميـه ج ندهـا لتعزيـز التعـاون فيمـا 
لــا ل ــدان اجلنــنم، ومنااــ ة دســا فعاليــة التنميــة وفيلــا ألحةــا  وقييلــة وــ ويب انتاميــة ال ــادرة 
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. وو تــز  أيؤــا لتعزيــز (15)معـن مــخذر األمــم املتحــدة الرفيـا املســتنى ل تعــاون فيمــا لــا ل ـدان اجلنــن 
 التعاون المدق  لاعتبارل وسي ة لتسخ  الت ارم وان ا   ا  ال  ة ندمة التعاون اإلمنائ .

وورحــ  لاســتمرار اجل ــند الراميــة إىل دســا ونعيــة وأقــر وفعاليــة التعــاون اإلمنــائ  واجل ــند  - ٥٨
  لــ  التيليــد مببــادئ فعاليــة التعــاون اإلمنــائ  الدوليــة األخــرى املب ولــة يف  ــال املاليــة العامــة، مبــا يف

املت ــق ع ي ــا. وســنيلن  مبناءمــة األواــطة مــا األولنيــا  الن نيــة، مبــا يف  لــ  عــن  ريــق ا ــد مــن 
ســــيما ة ــــ  املنج  ــــة ألقــــ  الب ــــدان منــــنا والب ــــدان األ ــــد  الت ــــزا، والتع يــــ  لتحريــــر املعنوــــة، وال

ـــة والتنجـــ  حنـــن ديليـــق النتـــائ ، وةعزيـــز الـــنيم اليلطريـــة  احتياجـــا. وســـنيلن  لتاـــ يا امل ةيـــة اليلطري
واســتخدا  الــن   اليلائمــة ع ــا الــ ام  عنــد االقتؤــاء، وةعزيــز الاــراكا  مــن أجــ  التنميــة، وا ــد 
مــن ةةــاليه املعــامد ، وزيــادة الاــ افية واملســاءلة املتبادلــة. وســنزيد فعاليــة التنميــة ووعــزز إمةاويــة 

لب ـــدان الناميـــة مبع نمـــا  إر ـــادية منتيمـــة ومناســـبة التنقيـــت لاـــ ن التنبـــخ هبـــا عـــن  ريـــق ةزويـــد ا
الــدعم امليلــرر ةيلد ــ  يف األجــ  املتنســو. وسننااــ  لــ ل هــ ل اجل ــند يف منتــدى التعــاون اإلمنــائ  
التــــالا ل م  ــــا االقت ــــادق واالجتمــــاع ، ويف هــــ ا ال ــــدد، فرونــــا أيؤــــا حنــــيو ع مــــا لــــاجل ند 

  ال ــ ة، مــن قبيــ  الاــراكة العامليــة مــن أجــ  ةعــاون إمنــائ  فعــال، املب ولــة يف اتافــ  األخــرى  ا
ع ا حنن متةام . وسـننير أيؤـا يف عـد    ـ  إع ـاءا  ضـريبية ع ـا السـ ا وانـدما  امليلدمـة  
كمعنوـة مـن حةنمــة إىل أخـرى، لــدءا لنقـه العمــ  لنيـا  ةســديد ضـرائ  اليليمــة املؤـافة ورســن  

 االست اد.
ومــخذر األ ــرال في ــا  (16)األمــم املتحــدة اإل اريــة لاــ ن ةالــ  املنــا ووســ م لــ ن اة اقيــة  - ٥٩

اا املنتـدى الـدوىل وا ةـنم  الـدوىل الرئيسـ  ل ت ـاو  لاـ ن الت ـدق لتالـ  املنـا  ع ـا ال ـعيد 
وياـــ عنا التـــزا  مـــخذر األ ـــرال لالتناـــ  إىل  ،(17)لنـــداء ليمـــا ل عمـــ  املنـــاخ وورحـــ  العـــامل . 

ينطبــق ع ــا سيــا األ ــرال ويعةــا مبــدأ املســخوليا   2015 عــا  اة ــامب  مــن  يف لــاريا يف
 يف ضنء اليرول الن نية املخت  ة. ،ااملا كة وإن كاوت متباينة وقدرا  ك  من 

ووعيــــــد ة كيــــــد أايــــــة النفــــــاء التــــــا  لااللتزامــــــا  اليلائمــــــة مبنجــــــ  االة اقيــــــا  الدوليــــــة،  - ٦٠
دـديا  عامليـة. ووسـ  م لؤـرورة زيـادة التمنيـ    ل  لا ن ةال  املنـا  ومـا يت ـ  لـ ل  مـن يف مبا

مـن سيــا امل ــادر، مبــا يف  لـ  مــن م ــادر التمنيــ  العامـة وانااــة والمنائيــة واملتعــددة األ ــرال، 
مبــا يف  ،إضــافة إىل م ــادر التمنيــ  البدي ــة، مــن أجــ  ذنيــ  االســتممارا  يف العديــد مــن ا ــاال 

نويـــة واليلـــادرة ع ـــا التةيـــه مـــا ةالـــ  املنـــا . ووـــدرا أن  لـــ  التنميـــة منخ ؤـــة االوبعاقـــا  الةرل
_______________ 

 ، املرفق.64/222اليلرار  (15)
(16) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
(17) FCCC/CP/2014/10/Add.1. 
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الب ـــدان املتيلدمـــة النمـــن التزمـــت، يف ســـيامب إجـــراءا  التخ يـــه ا ديـــة و ـــ افية التن يـــ ، هبـــدل 
مـــن  2020 ل يـــنن دوالر ســـننيا ق ـــنل عـــا  100اليليـــا  ع ـــا حنـــن ماـــ ا لتعب ـــة مب ـــ  قـــدرل 
دان الناميـة. ووسـ م لا اجـة إىل األخـ  مبن  يـا   ائ ة واسعة من امل ادر لت بيـة احتياجـا  الب ـ

  ــ افة لولــدغ عــن ذنيــ  أواــطة مةافحــة ةالــ  املنــا  وورحــ  لالعمــ  اجلــارق يف ســيامب اة اقيــة
 .األمم املتحدة اإل ارية لا ن ةال  املنا 

وورح  لن ا  عم يـة التعب ـة األوليـة ل مـنارد املخ  ـة ل ـندومب املنـا  األخؤـر وقسـن  - ٦١
الب ــدان الناميــة يت ــا، ممــا جع ــ  أكــ  اــندومب مةــر  ل منــا  ومة نــ  مــن لــدء أواــطت  يف دعــم ةنق

ـــة األ ـــرال . وورحـــ  ليلـــرار   ـــا اـــندومب األمـــم املتحـــدة اإل اريـــة لاـــ ن ةالـــ  املنـــا  يف اة اقي
املنـــا  األخؤـــر لـــ ن يســـعا إىل البـــدء يف ا ـــا  قـــرارا  لاـــ ن املنافيلـــة ع ـــا املاـــاريا والـــ ام  يف 

ــــار  ــــة الر يــــة 2015ي  أق ــــال منعــــد اوعيلــــاد اجتماعــــ  المالــــ  يف عــــا  ة ، وليلــــرارل لاــــ ن العم ي
 50:50لت ديـــد مـــنارد ال ـــندومب. وورحـــ  أيؤـــا ليلـــرار ا  ـــا الســـع  إىل ديليـــق ةـــنازن لنســـبة 

لا التخ يه من حدة ةالـ  املنـا  والتةيـه معـ  مبـرور الـزمن ع ـا أسـا  مةـاف  ل مـن  والسـع  
يف املائـــة مـــن االعتمـــاد املراـــند ل تةيـــه مـــا  50 ـــيم وســـبة دويـــا قـــدرها إىل دديـــد هـــدل  

املنــا  ل ب ــدان الــيت ةناجــ  أوجــ  ضــعه خااــة، مبــا في ــا أقــ  الب ــدان منــنا والــدول اجلزريــة ال ــال ة 
الناميــة والب ــدان األفرييليــة. وودحــ  أايــة اســتمرار الــدعم امليلــد  ملعاجلــة المالــرا  املتبيليــة يف اليلــدرة 

 لنانل إىل ذني  أواطة مةافحة ةال  املنا  وإدارة ه ا التمني .ع ا ا
وويلــر ل ايــة مراعــاة األلعــاد المدقــة ل تنميــة املســتدامة. وواــ ا ع ــا مراعــاة التةيــه مــا  - ٦٢

 قــار ةالــ  املنــا  واليلــدرة ع ــا مناج ــة الةــناري يف ذنيــ  التنميــة مــن أجــ  ضــمان اســتدامة وتــائ  
راءا  اجليـــدة الت ـــميم  ةـــن أن ديلـــق فنائـــد متعـــددة ع ـــا ال ـــعيدين التنميـــة. ووـــدرا أن اإلجـــ

ات ــ  والعــامل ، مبــا يف  لــ  ة ــ  املتع يلــة لتالــ  املنــا . وو تــز  لاالســتممار يف لــ ل اجل ــند الراميــة 
إىل ةعزيــــز قــــدرة اجل ــــا  ال اع ــــة الن نيــــة وات يــــة ع ــــا إدارة أخطــــار الةــــناري وذنيــــ  إجــــراءا  

إ ـــار االســـ اةي يا  الن نيـــة ل تنميـــة املســـتدامة، وإىل ضـــمان اســـت ادة الب ـــدان الت ـــدق  ـــا، يف 
 من املساعدة الدولية عند ا اجة.

ووســ م لاألايــة ا ا ــة ل تنــنن البينلــنج  واالســتخدا  املســتدا  لعنااــرل يف اليلؤــاء ع ــا  - ٦٣
 البينلــــنج  لعامليــــة ل تنــــننانطــــة االســــ اةي ية االتنميــــة املســــتدامة. وورحــــ  لتن يــــ  ديليــــق ال يلــــر و 
مــن جاوــ  األ ــرال يف  (18)وأهــدال  يتاــ  املتع يلــة لــالتننن البينلــنج  2020-2011ل  ــ ة 

ووـــدعن سيــــا األ ـــرال إىل حؤــــنر االجتمـــان المالــــ  عاـــر ملــــخذر  (19)اة اقيـــة التنـــنن البينلــــنج 
_______________ 

 .10/2 ، املرفق، امليلررUNEP/CBD/COP/10/27، النقييلة لروام  األمم املتحدة ل بي ةاوير  (18)
(19) United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619. 
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اليـة مـن سيـا . وواـ ا ع ـا ةعب ـة املـنارد امل2016األ رال ال ق سـيعيلد يف املةسـي  يف عـا  
امل ـــادر وع ـــا سيـــا املســـتنيا    ـــ  التنـــنن البينلـــنج  والـــنيم اإليةنلنجيـــة واســـتخدام ا ع ـــا 
ـــــز اإلدارة املســـــتدامة لألراضـــــ ، ومةافحـــــة الت ـــــحر واجل ـــــال  ـــــ  ةعزي حنـــــن مســـــتدا ، مبـــــا يف  ل

املســــتدامة والعنااــــه ال اليــــة وال يؤــــاوا ، وإاــــد  األراضــــ  وال لــــة املتــــدهنرة، وةعزيــــز اإلدارة 
لـدعم ، (20)ل الالا . وورحـ  لـالتزا  الـدول األ ـرال يف اة اقيـة األمـم املتحـدة ملةافحـة الت ـحر 

وةعزيز ةن ي ها. وو تز  لدعم اجل ـند الـيت ةبـ  ا الب ـدان مـن أجـ  ةعزيـز ج ـند ا  ـ  واإلاـد ، 
الــدعم ل ب ــدان الــيت  مــن قبيــ  مبــادرة الســنر األخؤــر العيــيم الــيت و ــ ها االدــاد األفرييلــ ، وةيلــدم

 دتا  إىل ةعزيز ةن ي  اس اةي ياةا وخطو عم  ا الن نية املتع يلة لالتننن البينلنج .
ووســــ م لــــ ن اتيطــــا  والبحــــار واملنــــا ق الســــاح ية ةاــــة  عن ــــرا متةــــامد وأساســــيا  - ٦٤
ىل يــنفر، ع ــا النيــا  اإليةنلــنج  لــألر  و ــا أايــة لالالــة يف ا  ــا  ع يــ ، وأن اليلــاونن الــدو  يف

، اإل ــــار اليلـــــاونب   ــــ  اتيطـــــا  (21)النحــــن املبــــا يف اة اقيـــــة األمــــم املتحـــــدة ليلــــاونن البحـــــار
ومناردهــــا والســــتخدام ا ع ــــا حنـــــن مســــتدا . ووخكــــد أايــــة ح ـــــ  اتيطــــا  والبحــــار ومناردهـــــا 

ء ع ـــا واســتخدام ا ع ـــا حنـــن مســـتدا  ديلييلـــا ل تنميـــة املســتدامة، لســـب  من ـــا اإلســـ ا  يف اليلؤـــا
ال يلــــر وديليــــق النمــــن االقت ــــادق املطــــرد واألمــــن الالــــ ائ  وةي ــــة ســــب  مســــتدامة لةســــ  الــــرزمب 
والعمــ  الةــرم، مــا العمــ  يف النقــت و ســ  ع ــا لايــة التنــنن البينلــنج  والبي ــة البحريــة ومعاجلــة 

وإعادةــا إىل  قــار ةالــ  املنــا . ولــ ل ، فرونــا و تــز  قمايــة اتيطــا  والــنيم اإليةنلنجيــة البحريــة 
ســـــالق ع ـــــدها مـــــن حيـــــ  الســـــدمة واإلوتاجيـــــة واليلـــــدرة ع ـــــا ال ـــــمند وا  ـــــا  ع ـــــا ةننع ـــــا 
البينلنج ، مبا يتي  ح ي ـا لألجيـال ا اليـة وامليلب ـة واسـتخدام ا ع ـا حنـن مسـتدا ، وةطبيـق هنـ  

 ــا حنــن فعــال الــنيم اإليةنلنجيــة والــن   التحــن   يف إدارة األواــطة الــيت ةــخقر يف البي ــة البحريــة ع
 وفيلا ل يلاونن الدوىل، من أج  ديليق التنمية املستدامة ل لعادها المدقة.

ووســــ م لــــ ن الزيــــادة يف درجــــة ا ــــرارة العامليــــة وارة ــــان مســــتنى ســــط  البحــــر ودمــــ   - ٦٥
اتيطــا  و  هــا مـــن اسقــار امل ةبـــة ع ــا ةالـــ  املنــا    ــه  قـــارا خطــ ة ع ـــا املنــا ق الســـاح ية 

ن الســاح ية املنخ ؤــة، مبــا يف  لــ  العديــد مـــن أقــ  الب ــدان منــنا والــدول اجلزريــة ال ـــال ة والب ــدا
الناميــة، يف حــا أن األحــداي املناخيــة اليلاســية ةــدد حيــاة املديــا وســب  عياــ م. وو تــز  لتعزيــز 

 الدعم امليلد  ل   ا  األكمر ضع ا يف مناج ة ه ل التحديا  ا رجة والت ق م مع ا.
و ةــــن ل تمنيــــ  اإلمنــــائ  أن يســــ م يف ا ــــد مــــن مــــنا ن الؤــــعه االجتماعيــــة والبي يــــة  - ٦٦

ــن الب ــدان مــن منــا أو مةافحــة حــاال  األزمــا  املزمنــة املتع يلــة لالنـــزاعا   واالقت ــادية وأن  ة 
_______________ 

 .33480، الرقم 1954املرجا و س ، ا  د  (20)
 .31363، الرقم 1833املرجا و س ، ا  د  (21)



 A/RES/69/313 خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية )خطة عمل أديس أبابا(
 

28/52 

أو الةناري الطبيعيـة. ووـدرا ا اجـة إىل اةسـامب التمنيـ  اإلمنـائ  واإلوسـاب لؤـمان األخـ  لـن   
ر  ويـــة و ـــنال ومدءمـــة وفعاليـــة مـــن حيـــ  التةـــاليه إزاء إدارة الةـــناري الطبيعيـــة وحـــاال  أكمـــ

الطـــنارئ املعيلـــدة والتخ يـــه مـــن  قارهـــا. وو تـــز  لـــال وي  سليـــا  ذنيـــ  التةـــارق لتتـــا  ل ب ـــدان 
إمةاويـــة دســــا منـــا وإدارة املخــــا ر ووضـــا خطــــو ل تخ يـــه مــــن  قارهـــا. وسنســــتممر يف لــــ ل 

ميــة إىل ةعزيــز قــدرة اجل ــا  ال اع ــة الن نيــة وات يــة ع ــا إدارة أخطــار الةــناري وذنيــ  اجل ــند الرا
إجــراءا  الت ــدق  ــا، وذةــا الب ــدان مــن االســت ادة لة ــاءة وفعاليــة مــن املســاعدة الدوليــة عنــد 
ا اجـــة. وحنـــيو ع مـــا ليليـــا  األمـــا العـــا  لرواـــاء ال ريـــق الرفيـــا املســـتنى املعـــو لتمنيـــ  أواـــطة 

، ةركيــا، يــنم  اســطنبنلاملســاعدة اإلوســاوية ومــخذر اليلمــة العــامل  ل عمــ  اإلوســاب املزمــا عيلــدل يف 
 .2016أيار/ماين  24و  23
ــــدرا التحــــدق الرئيســــ   - ٦٧ يعــــ   ديليــــق الســــد  الــــدائم والتنميــــة املســــتدامة يف  الــــ قوو

را ال  ــنة التمني يــة الــيت يناج  ــا الب ــدان الــيت ذــر مبرح ــة وــزان ومرح ــة مــا لعــد اوت ــاء النـــزان. ووــد
لنـــاء الســـد  والـــدور الـــ ق يخديـــ  اـــندومب لنـــاء الســـد . وســـنةمه ج ندوـــا ملســـاعدة الب ـــدان يف 
ا  نل ع ا التمني  مـن أجـ  لنـاء السـد  والتنميـة يف سـيامب مـا لعـد النزاعـا . ووسـ م لا اجـة 

ةعزيـــز واســـتخدا  الـــنيم اليلطريـــة، إىل ةيلـــدم املعنوـــة لة ـــاءة مـــن خـــدل ةبســـيو اسليـــا ، وزيـــادة 
فؤــد عــن ةعزيـــز قــدرا  املخسســـا  ات يــة والن نيـــة ع ــا ســـبي  األولنيــة يف الـــدول املتؤــررة مـــن 

مــا الت كيــد ع ــا أايــة امل ةيــة واليليــادة اليلطــريتا يف كــ  مــن  ،النـــزاعا  وانارجــة مــن النـــزاعا 
 لناء السد  والتنمية.

ملخسســـا  املعنيـــة مـــن أجـــ  دعـــم ج ـــند أقـــ  الب ـــدان منـــنا وورحـــ  لالعمـــ  اجلـــارق يف ا - ٦٨
والب ـــدان الناميـــة  ـــ  الســـاح ية والـــدول اجلزريـــة ال ـــال ة الناميـــة ع ـــا لنـــاء قـــدراةا الن نيـــة ع ـــا 
مناج ة  ت ه أونان ال دما  مبـا يف  لـ  األزمـا  املاليـة والةـناري الطبيعيـة وحـاال  الطـنارئ 

 ل  من خدل ال ناديق واألدوا  األخرى.يف  ال ال حة العامة، مبا يف  
مــخذر مــنوت ق يف  ــال وضــا وحاــد الــدعم مل ــادر اوعيلــاد وورحــ  لالتيلــد  اتــرز منــ   - ٦٩

ســــــيما مـــــن جاوــــــ  ال ريـــــق الرائــــــد املعـــــو لالتمنيــــــ   و ليـــــا  التمنيـــــ  اإلضــــــايف االلتةـــــارق، وال
عــــا ل ماــــاركة يف ةن يــــ   ليــــا  االلتةــــارق ل تنميــــة. ووــــدعن املزيــــد مــــن الب ــــدان إىل أن ةنؤــــم  ن 

واــةنا و رائــق التةاريــة ال ةميلــ  كاهــ  الب ــدان الناميــة ل عبــاء ال داعــ   ــا. وواــ ا النيــر يف 
، مــن أجــ  الــدوىل ل تح ــالتمنيــ  امرفيلالةي يــة الــيت  ةــن هبــا استنســا  اسليــا  اليلائمــة، ممــ  

ال  ليــــا  مبتةــــرة إضــــافية ة بيــــة االحتياجــــا  اإلمنائيــــة األوســــا وطاقــــا. وواــــ ا أيؤــــا استةاــــ
اســتنادا إىل منـــا   جتمــا لـــا املــنارد العامـــة وانااـــة ممــ  الســـندا  انؤــراء وســـندا  التح ـــا 

 واليلرو  المدقية و ليا  اجل م و ليا  ةسع  الةرلنن.
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ووــدرا مــا لــدى امل ــارل اإلمنائيــة املتعــددة األ ــرال وامل ــارل اإلمنائيــة الدوليــة األخــرى  - ٧٠
ا  كبــ ة يف  ــال ذنيــ  التنميــة املســتدامة وةــنف  الدرايــة. فامل ــارل اإلمنائيــة املتعــددة مــن إمةاويــ

األ ـــرال  ةـــن أن ةــــنفر قروضـــا معاكســــة ل ـــدورا  االقت ــــادية، مبـــا يف  لــــ  اإلقـــرا  لاــــروي 
ــرة حســ  االقتؤــاء، لتةم ــة املــنارد الن نيــة الدزمــة ل ت ــدق ل  ــدما  املاليــة واالقت ــادية  ميس 

اري الطبيعيــــة واألول ــــة. ووــــدعن امل ــــارل اإلمنائيــــة املتعــــددة األ ــــرال وامل ــــارل اإلمنائيــــة والةــــن 
الدولية األخرى إىل منااـ ة ةيلـدم ذنيـ  إمنـائ  مسـتيلر و نيـ  األجـ  لاـروي ميسـرة و ـ  ميسـرة 
عن  ريق االست ادة مـن املسـااا  ورأ  املـال وةعب ـة املـنارد مـن أسـنامب رأ  املـال. وواـدد ع ـا 
أن امل ــارل اإلمنائيــة ينبالــ  أن ةســت يد ع ــا حنــن أممــ  مــن مناردهــا وكاــنل ميزاوياةــا، مبــا يتســق 
مــا اتافيــة ع ــا وزاهت ــا املاليــة، وينبالــ  أن ةيلــن  لتحــدي  وةطــنير سياســاةا لــدعم خطــة التنميــة 

ائ  ، مبا يف  ل  أهـدال التنميـة املسـتدامة. وواـ ا مخسسـا  التمنيـ  اإلمنـ2015ملا لعد عا  
املتعــددة األ ــرال ع ــا إواــاء عم يــة لدراســة دورهــا ووطاق ــا وســ  عم  ــا لتمةين ــا مــن التةيــه 

  ا. ما خطة التنمية املستدامة واالست الة التامة
ةــزال ةناجــ  دــديا  كبــ ة يف  ــال ديليــق التنميــة  ووــدرا أن الب ــدان املتنســطة الــدخ  ال - ٧١

جنـــازا  الـــيت ديليلـــت حـــت اسن، ينبالـــ  ةعزيـــز اجل ـــند املســـتدامة. ومـــن أجـــ  ضـــمان اســـتمرار اإل
الراميــة إىل معاجلــة التحــديا  املســتمرة مــن خــدل ةبــادل انــ ا  ودســا التنســيق ودســا وةركيــز 
الــدعم امليلــد  إىل منينمــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة واملخسســا  املاليــة الدوليــة واملنيمــا  اإلق يميــة 

ولـ ل ، وط ـ  مـن هـ ل اجل ـا  اـاحبة امل ـ حة أن ةة ـ   و    ل  من أاـحام امل ـ حة.
اليليــا ، ع ــا حنــن مدئــم، مبراعــاة وة بيـــة االحتياجــا  اإلمنائيــة املتننعــة واتــددة ل ب ــدان املتنســـطة 
الــــدخ ، لطرييلــــة م ــــممة خ ي ــــا  ــــا، يف اســــ اةي ياةا وسياســــاةا  ا  ال ــــ ة هبــــدل ةعزيــــز 

لب ــــدان. ووســــ م أيؤــــا لــــ ن املســــاعدة اإلمنائيــــة الر يــــة األخــــ  لــــن   متســــق و ــــام  إزاء فــــرادى ا
وأ ةال التمني  األخـرى لاـروي ميسـرة ةيـ  م مـة ل عديـد مـن هـ ل الب ـدان، و ةن ـا أن ةـخدق 

 دورا يف ديليق النتائ  املست دفة، ما مراعاة االحتياجا  اتددة   ل الب دان.
ؤـ  الناقـا املعيلـد واملتنـنن ل ب ـدان ووس م أيؤا لؤـرورة وضـا من  يـا  ةراعـ  لاـة  أف - ٧٢

املتنســطة الــدخ . وودحــ  مــا اليل ــق أن إمةاويــا  ا  ــنل ع ــا ذنيــ  لاــروي ميســرة ةــنخ    
ية ـــ  مـــن  ك مـــا ازداد دخـــ  الب ـــدان، وأن الب ـــدان قـــد ال ةةـــنن قـــادرة ع ـــا ا  ـــنل ع ـــا مـــا

اـــحام األســــ م يف التمنيـــ  امليســـنر التة  ــــة مـــن م ــــادر أخـــرى لت بيــــة احتياجاةـــا. وواــــ ا أ
امل ــارل اإلمنائيــة املتعــددة األ ــرال ع ــا وضــا سياســا  خــرو  ةتســم لالتس ســ  وة طبــق ع ــا 
مراحـــ  وةةـــنن ةدر يـــة. كـــ ل  واـــ ا امل ـــارل اإلمنائيـــة املتعـــددة األ ـــرال ع ـــا استةاـــال 
الســب  الة ي ـــة لـــ ن ةةــنن املســـاعدة الـــيت ةيلــدم ا ل ب ـــدان املتنســـطة الــدخ  مناســـبة ع ـــا أفؤـــ  
وجــــ  ملــــا ةتيحــــ  اليــــرول املتننعــــة  ــــ ل الب ــــدان مــــن فــــرق ومــــا ةطرحــــ  مــــن دــــديا . ويف هــــ ا 
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ال ـــدد، وســـ م لـــ ن االســـتمناء الـــ ق منحـــ  البنـــ  الـــدوىل ل ـــدول اجلزريـــة ال ـــال ة ياـــة  وســـي ة 
مناج ـــة جـــديرة لالـــ كر لتحـــديا  التمنيـــ  الـــيت ةناج  ـــا الـــدول اجلزريـــة ال ـــال ة الناميـــة. ووخكـــد 

ــــــــة الدوليــــــــة أيؤــــــــا ع ــــــــا  أايــــــــة  ليــــــــا    يــــــــه املخــــــــا ر، مبــــــــا يف  لــــــــ  مــــــــن خــــــــدل النكال
 االستممار. لؤمان
الدزمــــة لت ــــادق تـــدال  الووســـ م لــــ ن عم يـــة خــــرو  أقـــ  الب ــــدان منــــنا ينبالـــ  أن ةيلــــ ن ل - ٧٣
التيلــــد  اتــــرز حنــــن ديليــــق أهــــدال التنميــــة املســــتدامة. وملنااــــ ة   عم يــــة التنميــــة ل خطــــر ةعــــر  

ـــر ينبالـــ  أن ي خـــ  يف االعتبـــار مســـتنى وودحـــ  كـــ  ل  أن مســـتنى التمنيـــ  العـــا  الـــدوىل امليس 
، مبـــا يف  لـــ  مســـتنى الـــدخ  واليلـــدرة املخسســـية وق ـــة املنعـــة، وكـــ ل   بيعـــة  التنميـــة لةـــ  مت ـــقل

 املااريا املط نم ذني  ا، مبا يف  ل  اجلدوى الت ارية من ةن ي ها.
ة النسـبية لنجـند منينمـة لألمـم املتحـدة ةتسـم لة ايـة املـنارد ووخكد ع ـا الـدور ا ـا  وامليـز  - ٧٤

والن اعـــة واالوســـ ا  والة ـــاءة وال عاليـــة يف دعم ـــا لتحيليـــق أهـــدال التنميـــة املســـتدامة وديليـــق 
التنميـــة املســـتدامة، ودعـــم العم يـــة املتع يلـــة لتحديــــد املنقـــا الـــ ق يتعـــا أن دت ـــ  منينمـــة األمــــم 

. وســـنعم  مـــن 2015الطنيـــ  يف ســـيامب خطـــة التنميـــة ملـــا لعـــد عـــا   املتحـــدة اإلمنائيـــة يف األجـــ 
أجـــ  ةعزيـــز امل ةيـــة واليليـــادة الـــن نيتا فيمـــا يتع ـــق لاألواـــطة التن ي يـــة الـــيت ةؤـــط ا هبـــا منينمـــة 
األمــم املتحــدة يف الب ــدان املســت يدة مــن ال وــام ، وةعزيــز مــا ةتســم لــ  األمــم املتحــدة مــن اةســامب 

من أج  دسـا التنسـيق والنتـائ ، مبـا يف  لـ  مـن خـدل ديليـق املزيـد مـن وجناعة وفعالية وك اءة 
الطــنع ، ودســا ةعــاون “ ةنحيــد األداء”التيلــد  لاــ ن عــدة  رائــق وهنــ  ةن ي يــة مــن لين ــا هنــ  
 األمم املتحدة ما أاحام امل  حة والاركاء املعنيا.

  يــه اليليــند امل روضــة ع ــا  و ةــن ل م ــارل اإلمنائيــة أن ةؤــط ا لــدور هــا  ل الايــة يف - ٧٥
ذنيــــ  التنميــــة، مبــــا يف  لــــ  االســــتممار يف ا ياكــــ  األساســــية الننعيــــة، مبــــا ياــــم  اليلــــرو  دون 
الســـيادية. وورحـــ  لـــاجل ند الـــيت ةبـــ  ا امل ـــارل اإلمنائيـــة اجلديـــدة لتطـــنير ويـــم ل ؤـــماوا  يف 

ليــة املعمــنل هبــا، وواــ ا إ ـار ماــاورا  م تنحــة مــا أاـحام امل ــ حة ع ــا أســا  املعـاي  الدو 
سيا امل ـارل اإلمنائيـة ع ـا إواـاء ويـم ل ؤـماوا  االجتماعيـة والبي يـة، مبـا يف  لـ  فيمـا يتع ـق 
قيلـــــنمب اإلوســـــان واملســـــاواة لـــــا اجلنســـــا وذةـــــا املـــــرأة، ةتســـــم لالاـــــ افية وال عاليـــــة والة ـــــاءة 

امل ـارل اإلمنائيـة املتعـددة  وا ساسية من حيـ  التنقيـت، أو ع ـا ةع  ـد الـنيم اليلائمـة. وواـ ا
األ ــرال ع ــا منااــ ة اســتحداي أدوا  لتنجيــ  مــنارد املســتممرين يف األجــ  الطنيــ  حنــن ديليــق 
التنميــة املســتدامة، مبــا يف  لــ  مــن خــدل ا ياكــ  األساســية الطني ــة األجــ  والســندا  انؤــراء. 

رئيســــية ةســـــت ز  ةنســــيا وطـــــامب ووخكــــد أن االســــتممارا  اإلق يميـــــة يف اليلطاعــــا   ا  األولنيـــــة ال
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خسســــا  ذنيــــ  التنميــــة املتعــــددة األ ــــرال واإلق يميــــة دعــــم مب وهنيــــ  ليــــا  التمنيــــ  اجلديــــدة، 
 املنيما  وال ام  اإلق يمية ودون اإلق يمية.

ووســ م لــ ن الاــراكا  ا يلييليــة وال عالــة والدائمــة لــا أاــحام م ــ حة متعــددين  ةــن  - ٧٦
 ــن  لالتنميــة املســتدامة. وســنيلن  لتاــ يا وةعزيــز هــ ل الاــراكا  مــن أن ةــخدق دورا هامــا يف الن

أجـــــ  دعـــــم األولنيـــــا  واالســـــ اةي يا  الـــــيت ةؤـــــع ا الب ـــــدان، اســـــتنادا إىل الـــــدرو  املســـــت ادة 
وانـــ ا  املتاحـــة. ووـــدرا كـــ ل  أن الاـــراكا  هـــ  أدوا  فعالـــة لتعب ـــة املـــنارد الباـــرية واملاليـــة 

يف ةعمــــيم مراعــــاة الاــــنا    مرفــــق البي ــــة العامليــــةعــــارل. ووســــ  م لــــدور وانــــ ا  والتةننلنجيــــا وامل
البي يـــة يف ج ـــند التنميـــة وةيلـــدم املـــن  واملـــنارد امليســـرة مـــن أجـــ  دعـــم املاـــاريا البي يـــة يف الب ـــدان 
النامية. ووـدعم لنـاء اليلـدرا  يف الب ـدان الناميـة، وصااـة أقـ  الب ـدان منـنا والـدول اجلزريـة ال ـال ة 

ميـــة، مـــن أجـــ  ا  ـــنل ع ـــا األمـــنال املتاحـــة، وهنـــدل إىل ةعزيـــز مســـااا  اليلطـــاعا العـــا  النا
 واناق يف مرفق البي ة العاملية.

ك ل  حيليلت الاـراكا  لـا عـدة أاـحام م ـ حة، ممـ  التحـاله العـامل  ل يلاحـا   - ٧٧
ال ــحة. وواــ ا والتح ــا وال ــندومب العــامل  ملةافحــة اإليــدز والســ  واملدريــا، وتــائ  يف  ــال 

ع ــــا دســــا التنســــيق لــــا هــــ ل املبــــادرا ، وواــــ ع ا ع ــــا دســــا مســــاات ا يف ةعزيــــز الــــنيم 
ال ــحية. ووســ م لالــدور الرئيســ  ملنيمــة ال ــحة العامليــة لناــ  ا ا ي ــة الر يــة الــيت ةتــنىل ةنجيــ  

يق الــدوىل األعمــال املؤــط ا هبــا ع ــا ال ــعيد الــدوىل يف  ــال ال ــحة وةنســييل ا. وســنعزز التنســ
والبي ــا  التمةينيــة ع ــا سيــا املســتنيا  مــن أجــ  ةعزيــز الــنيم ال ــحية الن نيــة وديليــق التالطيــة 
ال حية ل  ميا. وو تز  لتعزيـز قـدرة الب ـدان، وصااـة الب ـدان الناميـة، ع ـا اإلوـ ار املبةـر، وا ـد 

يــــادة كبــــ ة يف ذنيــــ  مــــن املخــــا ر، وإدارة املخــــا ر ال ــــحية الن نيــــة والعامليــــة، وكــــ ل  ديليــــق ز 
ــــة، وال ــــة ال ــــحية وةن يــــه قــــنة عام ــــة يف قطــــان ال ــــحة يف الب ــــدان النامي ســــيما يف أقــــ   الرعاي

الب ــدان منــنا والــدول اجلزريــة ال ــال ة الناميــة، وةطــنير هــ ل اليلــنة العام ــة وةــدريب ا واالحت ــا  هبــا.  
 (22)لاـــ ن مةافحــــة التبــــ كـــ ل  ســــتيلن  األ ـــرال يف اة اقيــــة منيمــــة ال ـــحة العامليــــة اإل اريــــة 

لتعزيـــز ةن يـــ  االة اقيـــة يف سيـــا الب ـــدان، حســـ  االقتؤـــاء، وســـتدعم اسليـــا  مـــن أجـــ  زيـــادة 
الــنع  وةعب ــة املــنارد. وورحــ  لاألخــ  لــن    مبتةــرة ل تح يــز ع ــا راــد املزيــد مــن املــنارد انااــة 

ن ةؤـــرروا ل ـــنرة  ـــ  والعامـــة ع ـــا ال ـــعيدين ات ـــ  والـــدوىل مـــن أجـــ  النســـاء واأل  ـــال، الـــ ي
  لــدعم يف  لــ  املســااة املتنقعــة ملرفــق التمنيــ  العــامل متناســبة لالعديــد مــن املاــاك  ال ــحية، مبــا

 “.ك  امرأة ك     ”حركة 

_______________ 

 .41032، الرقم 2302ا  د  املرجا و س ، (22)
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وودرا أاية ةنف  ةع يم جيد جلميـا ال تيـا  وال تيـان مـن أجـ  ديليـق التنميـة املسـتدامة.  - ٧٨
 ين يعياــنن يف فيلــر مـدقا، واأل  ــال املعــنقا، واأل  ــال وسيسـت ز  هــ ا الناــنل إىل األ  ـال الــ

امل ـــاجرين والدج ـــا، واأل  ـــال يف حـــاال  النــــزان ومـــا لعـــد النــــزان، وةـــنف  لي ـــا  ةع يميـــة  منـــة 
وخاليـــة مـــن العنـــه و ـــام ة وفعالـــة ل  ميـــا. وســـنل وزيـــد االســـتممارا  والتعـــاون الـــدوىل لتتـــا  

يف مرح ــة الط نلـة املبةـرة والتع ـيم االلتـدائ  والمـاونق، ع ــا  جلميـا األ  ـال فراـة إكمـال التع ـيم
أن يةـنن هــ ا التع ـيم  اويــا ومن ــ ا و ـامد وجيــد الننعيــة، مبـا يف  لــ  عــن  ريـق ةنســيا وطــامب 
املبــادرا ، ممــ  الاــراكة العامليــة مــن أجــ  التع ــيم، وةعزيزهــا. وو تــز  لتحســا املرافــق التع يميــة الــيت 

ـــــارا   ـــــة ةراعـــــ  االعتب ـــــادة النســـــبة امل ني املت ـــــ ة لالط ـــــ  ولاإلعاقـــــة واالعتبـــــارا  اجلنســـــاوية، ولزي
ســيما يف أقــ    لــ  مــن خــدل التعــاون الــدوىل، وال يف ل مدرســا املــخه ا يف الب ــدان الناميــة، مبــا

 النامية. الب دان مننا والدول اجلزرية ال ال ة
 

 التجارة الدولية بوصف ا محركا للتنمية -دال 
ة  الت ـــارة الدوليـــة حمركـــا ل نمـــن االقت ـــادق الاـــام  وا ـــد مـــن ال يلـــر، وةســـ م يف ةاـــ - ٧٩

ةعزيز التنميـة املسـتدامة. وسننااـ  الـ وي  لألخـ  لنيـا  جتـارق متعـدد األ ـرال  ق  ـالا عـامل  
ويســــتند إىل اليلناعــــد ويةــــنن من تحــــا و ــــ افا و ةــــن التنبــــخ لــــ  ويتســــم لالاــــمنل وعــــد  التمييــــز 

ار منيمــة الت ــارة العامليــة، وكــ ل  دريــر الت ــارة ا ــدق. ف ــ ا النيــا  الت ــارق واإلو ــال يف إ ــ
ياـــــ ا االســـــتممار الطنيـــــ  األجـــــ  يف اليلــــــدرا  اإلوتاجيـــــة. وإ ا ةـــــنفر  السياســـــا  الداعمــــــة 
وا ياكـــ  األساســـية واليلـــنة العام ـــة املتع مـــة املدئمـــة،  ةـــن ل ت ـــارة أن ةســـاعد أيؤـــا يف ةاـــ يا 

والعمــــ  الدئـــق وذةـــا املــــرأة واألمـــن الالـــ ائ  وا ــــد مـــن الت ـــاو  واملســــااة يف  العمالـــة املنت ـــة
 ديليق أهدال التنمية املستدامة.

ووســـ م لـــ ن امل اوضـــا  الت اريـــة املتعـــددة األ ـــرال يف منيمـــة الت ـــارة العامليـــة ةتط ـــ   - ٨٠
 2013يف عــا   “اىل منعــة ةــدال  لــ”لــ ل املزيــد مــن اجل ــند، وإن كنــا وعتــ  أن املنافيلــة ع ــا 

 عؤــاء منيمــة ل هنيــ ةاــة  إجنــازا هامــا. ووخكــد  ــددا التزامنــا لتعزيــز النيــا  املتعــدد األ ــرال. و 
الت ـــارة العامليـــة اليليـــا  لاـــة  ةـــا  وع ـــا وجـــ  الســـرعة لتن يـــ  سيـــا اليلـــرارا  الـــناردة يف  منعـــة 

ا، واليلـــرار املتع ـــق لاالحت ـــا  ةـــدال  لـــاىل، مبـــا يف  لـــ  اليلـــرارا  املتخـــ ة ل ـــاحل أقـــ  الب ـــدان منـــن 
مبخزووــــا  حةنميــــة مــــن الالــــ اء أل ــــرا  األمــــن الالــــ ائ ، ولروــــام  العمــــ  لاــــ ن االقت ــــادا  

ق لتيسـ  الت ــارة. وينبالـ  ع ــا الـدول األعؤــاء  ــال ـال ة، والتع يــ  لالت ـديق ع ــا االة ـامب املتع
أفؤــ يا   ا  جــدوى جتاريــة يف منيمــة الت ــارة العامليــة الــيت ةــرى أهنــا يف وضــا يســم   ــا مبــن  

و  2011نــدما  أقــ  الب ــدان منــنا ومــنر دق انــدما  يف هــ ل الب ــدان وفيلــا ليلــرار لــاىل لعــام  
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لا ن ة عي  إع اء خـدما  أقـ  الب ـدان منـنا واسـت الة ل ط ـ  اجلمـاع  لت ـ  الب ـدان،  2013
 أن ةيلن  ل ل .

حيــد مــن اإلمةاوــا  الت اريــة  وويلــر لــ ن عــد  ا  ــنل ع ــا التمنيــ  الت ــارق  ةــن أن - ٨١
ل ب ـــدان، وأن يـــخدق إىل ضـــيان فـــرق اســـتخدا  الت ـــارة لناـــ  ا حمركـــا ل تنميـــة. وورحـــ  لالعمـــ  

التـالا ملنيمـة الت ـارة العامليـة، وو تـز  لاستةاـال  فريـق انـ اء املعـو لتمنيـ  الت ـارةال ق قا  لـ  
طــامب التمنيــ  الت ــارق املتنافــق مــا ســب  اســتخدا  ا ــنافز املنج ــة حنــن الســنمب مــن أجــ  ةنســيا و

منيمــة الت ــارة العامليــة وةــنافر االئتماوــا  الت اريــة والؤــماوا  والتــ ما وليــا الــدينن وخطالــا  
االعتمــاد واألدوا  املاليــة االلتةاريــة، مبــا يف  لــ  املخسســا  ال ــال ة واملتنســطة واملتناهيــة ال ــالر 

يــة ةــنف  التمنيــ  الت ــارق املنجــ  حنــن الســنمب وزيادةــ  امل ــارل اإلمنائل هنيــ و يف الب ــدان الناميــة. 
 واستةاال السب  الة ي ة مبعاجلة إخ اقا  السنمب املرةبطة لتمني  الت ارة.

اوعيلـــاد ويف حــا أن اـــادرا  العديـــد مـــن الب ـــدان الناميـــة قـــد ازداد  لدرجـــة كبـــ ة منـــ   - ٨٢
ناميــــة  ــــ  الســــاح ية والــــدول اجلزريــــة مــــنوت ق، فــــرن ماــــاركة أقــــ  الب ــــدان منــــنا والب ــــدان المــــخذر 

ةــزال منخ ؤــة ويبــدو  يف جتــارة الســ ا وانــدما  ع ــا ال ــعيد العــامل  الوأفرييليــا ال ــال ة الناميــة 
أن الت ـــارة العامليـــة جتـــد اـــعنلة يف العـــندة إىل معـــدال  النمـــن املرة عـــة الـــيت  ـــ دةا قبـــ  األزمـــة 

كبــــ ة يف الت ــــارة العامليــــة ع ــــا حنــــن يتســــق مــــا املاليــــة العامليــــة. وســــنل وســــعا إىل ديليــــق زيــــادة  
ســيما مــن أقــ  الب ــدان  أهــدال التنميــة املســتدامة، مبــا يف  لــ  ال ــادرا  مــن الب ــدان الناميــة، وال

ع ـــا النحـــن الـــنارد يف  2020منـــنا هبـــدل مؤـــاع ة ح ـــت ا مـــن ال ـــادرا  العامليـــة ق ـــنل عـــا  
ملسـتدامة يف السياسـا  الت اريـة ع ـا سيـا . وسـنل ويلـن  لردمـا  التنميـة ااسطنبنل لروام  عم 

املســتنيا . ولــالنير إىل مــنا ن الؤــعه ال ريــدة وانااــة يف الــدول اجلزريــة ال ــال ة الناميــة، فرونــا 
ــــا  وــــدعم ليلــــنة ماــــاركت ا يف اة اقــــا  جتاريــــة واقت ــــادية. وســــنخيد أيؤــــا ديليــــق ةةامــــ  أكــــ  ل

 مية والعاملية.االقت ادا  ال ال ة والؤعي ة يف األسنامب اإلق ي
 عؤـــاء منيمـــة الت ـــارة العامليـــة مؤـــاع ة اجل ـــند لوســـران لاختتـــا  امل اوضـــا  ل وهنيـــ  - ٨٣

كنســــي ة لتعزيــــز النمــــن يف الت ــــارة العامليــــة، ووخكــــد  ــــددا أن  ،(23)ةالدوحــــة اإلمنائيــــ خطــــةلاــــ ن 
ــــيت ةؤــــا احت ياجــــا  الاــــنا   اإلمنائيــــة ةاــــة  جــــزءا ال يت ــــزأ مــــن خطــــة الدوحــــة اإلمنائيــــة، ال

. ويف هــ ا (23)وم ــاحل الب ــدان الناميــة، مبــا في ــا أقــ  الب ــدان منــنا، يف اــميم لروــام  عمــ  الدوحــة
الســـيامب، يـــخدق ةعزيـــز إمةاويـــة الناـــنل إىل األســـنامب ووضـــا قناعـــد متنازوـــة ووضـــا لـــرام  حمـــددة 

املســاعدة التيلنيــة ولنــاء اليلــدرا  أدوارا هامــة. وو تــز  مبةافحــة األهــدال ومســتدامة التمنيــ  لتيلــدم 
 عؤــاء ل هنيــ ، ةالدوحــة اإلمنائيــ خطــةالنــزعة ا مائيــة  ميــا أ ــةا ا. ووفيلــا ألحــد عنااـر واليــة 

_______________ 

 ، املرفق.A/C.2/56/7اوير  (23)



 A/RES/69/313 خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية )خطة عمل أديس أبابا(
 

34/52 

منيمــة الت ــارة العامليــة ة ــحي  ومنــا ا ــاال  الــيت يــتم في ــا فــر  قيــند ع ــا الت ــارة وإحــداي 
مب الزراعيـــة العامليـــة، مبـــا يف  لـــ  مـــن خـــدل اإللالـــاء املـــنازق جلميـــا اخـــتدال  يف  ليـــا  األســـنا

أ ـــــةال إعاوـــــا  ال ـــــادرا  الزراعيـــــة وفـــــر  ضـــــنالو ع ـــــا سيـــــا ةـــــدال  الت ـــــدير  ا  األقـــــر 
ـــة أيؤـــا االلتـــزا  لتعزيـــز الؤـــنالو امل روضـــة ع ـــا ل هنيـــ املةـــاف . و   عؤـــاء منيمـــة الت ـــارة العاملي

لطــرمب من ــا حيــر أ ــةال معينــة مــن اإلعاوــا  الــيت ة ؤــ   اإلعاوــا  يف قطــان م ــائد األ ــاا،
الدوحــة  خطــةناليــة وفيلــا ل، إىل إ ــاد  اقــا  زائــدة عــن ا اجــة وإىل ممارســة اــيد األ ــاا امل ــري

وإعــدن هنوــ  كنوــ  الــنزارق. وحنــ  أعؤــاء منيمــة الت ــارة العامليــة ع ــا االلتــزا  مبنااــ ة اإلمنائيــة 
  لاوؤـــما  سيـــا الب ـــدان الناميـــة املاـــاركة يف امل اوضـــا  املتع يلـــة لـــ ل اجل ـــند الراميـــة إىل التع يـــ

مـن ةعزيـز وةبسـيو وة عيـ  ل مبـادئ  2012 لعؤنية منيمـة الت ـارة العامليـة وورحـ  مبـا جـرى يف
 العاملية. التنجي ية الوؤما  أق  الب دان مننا إىل منيمة الت ارة

أحةــــا  املعام ــــة انااــــة والت اضــــ ية وسينااــــ  أعؤــــاء منيمــــة الت ــــارة العامليــــة ةن يــــ   - ٨٤
منيمـة الت ـارة العامليـة. وورحـ  لرواـاء  الة اقـا ل ب دان الناميـة، وصااـة أقـ  الب ـدان منـنا، وفيلـا 

 لية الراد لتح ي  واستعرا  سيا جناوـ  ةن يـ  أحةـا  املعام ـة انااـة والت اضـ ية ع ـا النحـن 
مــر دقــة وفعاليــة وإضــ اء  ــالا عم ــ  لدرجــة أكــ  املت ــق ع يــ  يف لــاىل، هبــدل ةعزيزهــا وجع  ــا أك

منيمـــة الت ـــارة  ع ي ـــا، فؤـــد عـــن ةيســـ  اوـــدما  الب ـــدان الناميـــة وأقـــ  الب ـــدان منـــنا األعؤـــاء يف
 العاملية يف النيا  الت ارق املتعدد األ رال.

مــن  عؤــاء منيمــة الت ــارة العامليــة مــن الب ــدان املتيلدمــة النمــن وأعؤــاء املنيمــة ل هنيــ و  - ٨٥
الب ــدان الناميــة الـــيت أع نــت أن لرمةاهنـــا اليليــا  يف النقــت املناســـ  لرةاحــة إمةاويـــة واــنل سيـــا 

أقــ  الب ــدان منــنا كافــة إىل أســناق ا لاــة  دائــم دون إخؤــاع ا  يفاملنت ــا  الــيت يةــنن مناــخها 
 ل رســن  اجلمركيــة أو لنيــا  ا  ــم، أن ة عــ   لــ ، حســبما و ــت ع يــ  قــرارا  املنيمــة. وحنــن

ت ـــ  الـــدول أيؤـــا ا ـــا  انطـــنا  الدزمـــة لتيســـ  واـــنل منت ـــا  أقـــ  الب ـــدان منـــنا إىل ل هنيـــ 
األســنامب لســب  من ــا وضــا قناعــد مناــ  ةتســم لالبســا ة والاــ افية لتطبييل ــا ع ــا الــناردا  مــن 
ر أقــ  الب ــدان منــنا، وفيلــا ل مبــادئ التنجي يــة الــيت اعتمــدها أعؤــاء منيمــة الت ــارة العامليــة يف مــخذ

 .2013لاىل النزارق يف عا  
ووخكـــد مـــن جديـــد حـــق أعؤـــاء منيمـــة الت ـــارة العامليـــة يف االســـت ادة مـــن أوجـــ  املرووـــة  - ٨٦

املن ـــنق ع ي ـــا يف اة ـــامب منيمـــة الت ـــارة العامليـــة لاـــ ن اجلناوـــ  املت ـــ ة لالت ـــارة مـــن حيلـــنمب 
اء مـــن ا ـــا  ةـــدال  امل ةيـــة ال ةريـــة ووخكـــد مـــن جديـــد أن  لـــ  االة ـــامب ال  نـــا الـــدول األعؤـــ

 مايــة ال ــحة العامــة وال ينبالــ  لــ  أن  نع ــا. و ــ ل الالايــة، حنــ  سيــا أعؤــاء منيمــة الت ــارة 
العامليـــة الـــ ين م ينافيلــــنا لعـــد ع ـــا ةعــــدي  االة ـــامب الــــ ق يتـــي  دســـا إمةاويــــة ا  ـــنل ع ــــا 
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عـــا  الن ـــائ  يف هنايـــة األدويـــة ل ســـعار معيلنلـــة ل ب ـــدان الناميـــة ع ـــا اليليـــا  لـــ ل  ق ـــنل املنعـــد 
لتمديــــد ال ــــ ة االوتيلاليــــة ألقــــ   2013رحــــ  لــــاليلرار املتخــــ  يف حزيران/ينويــــ  و. وحنــــن 2015

الب ــدان منــنا كافــة. ووــدعن ا  ــا العــا  أن ينيــر يف الةي يــة الــيت  ةــن هبــا ملنيمــة الت ــارة العامليــة 
 أن ةس م يف التنمية املستدامة.

ةبــ ة ل تةامــ  االقت ــادق اإلق يمــ  والــ الو يف ةعزيــز النمــن وحنــن وــدرا اإلمةاويــا  ال - ٨٧
الاـــــام  والتنميـــــة املســـــتدامة، وو تـــــز  لتعزيـــــز التعـــــاون اإلق يمـــــ  واالة اقـــــا  الت اريـــــة اإلق يميـــــة. 
وســنل ويلــن  لتعزيــز التماســ  واالةســامب فيمــا لــا االة اقــا  الت اريــة واة اقــا  االســتممار ع ــا 

ـــة ولؤـــمان،  ال ـــعيدين المنـــائ  واإلق يمـــ  .أن ةةـــنن متما ـــية مـــا قناعـــد منيمـــة الت ـــارة العاملي
و ةـــن ل تةامـــ  اإلق يمـــ  أن يؤـــط ا لـــدور ح ـــاز هـــا  يف ا ـــد مـــن ا ـــناجز الت اريـــة، وةن يـــ  
اإلاــــــدحا  يف  ــــــال السياســــــا ، وذةــــــا الاــــــركا ، مبــــــا يف  لــــــ  يف املخسســــــا  ال ــــــال ة 

يف سدســـ  اليليمـــة اإلق يميـــة والعامليـــة. وواـــدد ع ـــا ، مـــن االوـــدما  واملتناهيـــة ال ـــالر واملتنســـطة
املســااة الــيت  ةــن لتــدال  ةيســ  الت ــارة أن ةيلــدم ا يف هــ ا ال ــدد. وحنــ  ا تمــا الــدوىل، مبــا 

زيـــادة  ع ـــايف  لـــ  املخسســـا  املاليـــة الدوليـــة وامل ـــارل اإلمنائيـــة املتعـــددة األ ـــرال واإلق يميـــة، 
تعـــاون الـــيت ةعـــزز التةامـــ  اإلق يمـــ  ودون اإلق يمـــ ، مـــا إيـــدء الـــدعم امليلـــد  ل ماـــاريا وأ ـــر ال

اهتمـــا  خـــاق ألفرييليـــا، وة ـــ  الـــيت ةعـــزز ماـــاركة واوـــدما  اـــالار املاـــاريا ال ـــناعية واملاـــاريا 
األخـــــرى، وال ســـــيما املاـــــاريا الـــــيت مناـــــخها يف الب ـــــدان الناميـــــة، يف سدســـــ  اليليمـــــة واألســـــنامب 

ائيـــة املتعـــددة األ ـــرال، مبـــا في ـــا امل ـــارل اإلق يميـــة، ع ـــا العامليـــة. وحنـــن واـــ ا امل ـــارل اإلمن
، مبعاجلــــة المالــــرا  يف الت ــــارة والنيلــــ  األ ــــرال األخــــرى اــــاحبة امل ــــ حةاليليــــا ، لالتعــــاون مــــا 

وا ياكـ  األساسـية اإلق يميـة  ا  ال ـ ة لـاملرور العـالر، مبـا يف  لـ  اسـتةمال الناـد  الناق ــة 
يـــة  ـــ  الســـاح ية وأقـــ  الب ـــدان منـــنا والـــدول اجلزريـــة ال ـــال ة الناميـــة الـــيت ةـــرلو لـــا الب ـــدان النام
 داخ  الابةا  اإلق يمية.

ا لــ ن الت ــارة واالســتممار الــدوليا يتيحــان فراــا إال أهنمــا يتط بــان أيؤــا ا ــا  وإقــرارا من ــ - ٨٨
املخاةيـــة  إجـــراءا  ةةمي يـــة ع ـــا ال ـــعيد الـــن و، فرونـــا ســـنل وعمـــ  ع ـــا ةعزيـــز البي ـــا  ات يـــة

وةن ي  سياسا  داخ ية سـ يمة وإاـدحا  ة ؤـ  إىل ديليـق إمةاويـا  الت ـارة مـن أجـ  النمـن 
ــــة إىل إضــــافة اليليمــــة  ــــة املســــتدامة. ووــــدرا كــــ ل  حاجــــة الب ــــدان النامي الاــــام  ل  ميــــا والتنمي

مـــة. يف سدســـ  اليلي واملتناهيـــة ال ـــالرال ــال ة واملتنســـطة املخسســـا  ولتحيليــق املزيـــد مـــن اوـــدما  
 ،وحنـــن وعيـــد الت كيـــد ع ـــا أايـــة الـــدور الـــ ق يؤـــط ا لـــ  مـــخذر األمـــم املتحـــدة ل ت ـــارة والتنميـــة

لاعتبارل اجل ة املسـخولة داخـ  منينمـة األمـم املتحـدة عـن ةنسـيق املعاجلـة املتةام ـة ملسـائ  الت ـارة 
ـــــ  والتةننلنجيـــــا واالســـــتممار وال ، تنميـــــة املســـــتدامةوالتنميـــــة واملســـــائ  امل الطـــــة يف  ـــــاال  التمني

 .وسنعزز ه ا الدور
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ووعرم عن ة ييدوا ل   ند واملبادرا  الـيت ةيلـن  هبـا جلنـة األمـم املتحـدة ل يلـاونن الت ـارق  - ٨٩
الــدوىل، لاعتبارهــا ا ي ــة اليلاونويــة األساســية يف منينمــة األمــم املتحــدة يف ميــدان اليلــاونن الت ــارق 

ونويــة الــيت ةؤــط ا هبــا املنيمــا  الدوليــة واإلق يميــة الــدوىل، مــن أجــ  زيــادة ةنســيق األواــطة اليلا
العام ـــــة يف ميـــــدان اليلـــــاونن الت ـــــارق الـــــدوىل، والتعـــــاون لاـــــ هنا، وةعزيـــــز ســـــيادة اليلـــــاونن ع ـــــا 

 ال عيدين الن و والدوىل يف ه ا امليدان.
مبــادرة و ةــن ملبــادرة املعنوــة ل ــاحل الت ــارة أن ةؤــط ا لــدور رئيســ . وســنركز يف ســيامب  - ٩٠

املعنوـة ل ــاحل الت ـارة ع ــا الب ــدان الناميـة، خااــة أقــ  الب ـدان منــنا، لســب  من ـا اإل ــار املتةامــ  
املعــزز لتيلــدم املســاعدة التيلنيــة املت ــ ة لالت ــارة إىل أقــ  الب ــدان منــنا. وســنل وســعا جاهــدين إىل 

الب ـــدان منـــنا،   ـــيم وســـبة متزايـــدة مـــن مـــنارد مبـــادرة املعنوـــة ل ـــاحل الت ـــارة املنج ـــة إىل أقـــ  
لـــا الب ـــدان  وامليلدمـــة وفيلـــا ملبـــادئ فعاليـــة التعـــاون اإلمنـــائ . وورحـــ  أيؤـــا لزيـــادة التعـــاون فيمـــا

الناميـــة لتحيليـــق هـــ ل الالايـــة. وإ  وســـ م لالـــدور ا اســـم الـــ ق ةؤـــط ا لـــ  املـــرأة ضـــمن املنت ـــا 
ملـــرأة املتســـاوية والت ــار، فســـنيلن  لالت ــدق ملـــا ةناج ـــ  مــن دـــديا  خااــة لاليـــة ةيســـ  ماــاركة ا

والناــــــطة يف الت ــــــارة ات يــــــة واإلق يميــــــة والدوليــــــة. ويةتســــــ  ةيلــــــدم املســــــاعدة التيلنيــــــة ودســــــا 
انـــدما  ال نجســـتية  ا  ال ـــ ة لالت ـــارة واملـــرور العـــالر أايـــة لالالـــة مـــن حيـــ  ذةـــا الب ـــدان 

ة األ ــرال واالســت ادة الناميــة  ــ  الســاح ية مــن املاــاركة الةام ــة يف امل اوضــا  الت اريــة املتعــدد
من ـــا، وك الـــة فعاليـــة ةن يـــ  السياســـا  وال ـــنائ  الراميـــة إىل ةيســـ  النيلـــ  والت ـــارة، وةننيـــا قاعـــدة 

 اادراةا.
وال ينبالـــــ  أن يؤـــــر هـــــدل لايـــــة وةاـــــ يا االســـــتممار ليلـــــدرةنا ع ـــــا ديليـــــق أهـــــدال  - ٩١

زودة لالؤــماوا  املناســبة السياســة العامــة. وســنل وســعا إىل اــنغ اة اقــا  جتاريــة واســتممارية مــ
لاليــــة عــــد  ةيلييــــد السياســــا  وال ــــنائ  ات يــــة مــــن أجــــ  امل ــــ حة العامــــة. وســــنل ون ــــ  هــــ ل 
االة اقــا  لطرييلــة  ــ افة. وحنــن و تــز  لــدعم لنــاء اليلــدرا  لســب  من ــا اليلنــنا  المنائيــة واملتعــددة 

ادة مـن ال ـرق املتاحـة األ رال، خااـة ة ـ  املنج ـة إىل أقـ  الب ـدان منـنا، و لـ  هبـدل االسـت 
يف الت ـــارة الدوليـــة واة اقـــا  االســـتممار. ووط ـــ  إىل مـــخذر األمـــم املتحـــدة ل ت ـــارة والتنميـــة أن 
ـــــــــدول األعؤـــــــــاء لاـــــــــ ن  ـــــــــ  لروا ـــــــــ  اليلـــــــــائم لدجتماعـــــــــا  واملاـــــــــاورا  مـــــــــا ال ينااـــــــــ  ةن ي

 االستممار. اة اقا 
اليلــاونب   يــة، واــيد األ ــاا  ــ وحنــن وــدرا أيؤــا أن الت ــارة  ــ  املاــروعة يف ا يــاة ال - ٩٢

اليلــاونب، هـــ   و ــ  املــنيم و ــ  املب ــ  عنــ ، وقطــا األ ـــ ار ل ــنرة  ــ  قاونويــة، والتعــدين  ــ 
مســائ  ذمــ  دــديا ل عديــد مــن الب ــدان. و ةــن أن ةتســب  هــ ل األواــطة يف أضــرار كبــ ة، مبــا يف 

ـــدعم العـــامل  ل   ـــند  لـــ  فيلـــدان اإليـــرادا  واستاـــراء ال ســـاد. وإونـــا م ـــممنن ع ـــز ال  ـــا ةعزي
الراميــة إىل مةافحــة ال ــيد  ــ  املاــرون لألوــنان اتميــة واالجتــار هبــا، واالجتــار لالن ايــا  انطــرة، 
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واالجتار لاملعادن، لسب  من ا ةعزيز ال نائ  التنييميـة الن نيـة والتعـاون الـدوىل ع ـا السـناء، وزيـادة 
ل ـرق املسـتدامة لةسـ  الـرزمب. وسـنعم  أيؤـا ع ـا ةعزيـز قدرة ا تمعا  ات ية ع ـا اسـتالدل ا

 ـــ   اـــيد األ ـــاااليلـــدرا  ع ـــا راـــد ســـ ن ال ـــيد ومراقبت ـــا واإل ـــرال ع ي ـــا، لالـــر  منـــا 
و ـــ  املب ـــ  عنـــ  وردعـــ  واليلؤـــاء ع يـــ  ل عاليـــة، لســـب  من ـــا لنـــاء اليلـــدرا  و ـــ  املـــنيم  اليلـــاونب

 املخسسية.
 

 لديونالديون والقدرة علل تحمل ا -هاع 
  مــــــ  االقــــــ ا  أداة هامــــــة لتمنيــــــ  االســــــتممار ا يــــــنق يف ديليــــــق التنميــــــة املســــــتدامة، - ٩٣
 ل  أهـدال التنميـة املسـتدامة. ويتـي  االقـ ا  السـيادق أيؤـا ل تمنيـ  ا ةـنم  إمةاويـة  يف مبا

اليليــــا  لــــدور معــــاكا ل تيل بــــا  الدوريــــة يف الــــدورا  االقت ــــادية. ليــــد أن مــــن الؤــــرورق ةــــنخ  
ا ـــ ر يف إدارة عم يـــة االقـــ ا . ومنـــ  اعتمـــاد ةنافـــق  راء مـــنوت ق، أدى دســـا إدارة االقت ـــاد 
ـــــدينن  ـــــدان إزاء ضـــــائيلة ال الة ـــــ  واملـــــنارد العامـــــة إىل ا  ـــــا  كبـــــ  يف ضـــــعه العديـــــد مـــــن الب 

 الب ــدان ال يلــ ةل املتع يلــة بــادرةاملالســيادية، مم مــا حــدي مــن ا  ــا  كبــ  يف الــدينن مــن خــدل 
املميل ـــة لالـــدينن واملبـــادرة املتعـــددة األ ـــرال لتخ يـــه عـــ ء الـــدينن. إال أن العديـــد مـــن الب ـــدان 

يزال ضعي ا إزاء أزمـا  الـدينن والـبع  اسخـر  ـر ل زمـا ، مبـا يف  لـ  عـدد مـن أقـ  الب ـدان  ال
حـــديا  لـــ ن الت ويلـــرمنـــنا والـــدول اجلزريـــة ال ـــال ة الناميـــة ولعـــ  الب ـــدان املتيلدمـــة النمـــن. وحنـــن 

املدزمة ل يلدرة ع ا دم  الدينن واليت ةناج  العديـد مـن أقـ  الب ـدان منـنا والـدول اجلزريـة ال ـال ة 
ضــمان اليلــدرة ع ــا دمــ  الــدينن لدوتيلــال الســ ا  ل ايــةالناميــة ةتط ــ  ح ــنال عاج ــة، وكــ ل  

 ل ب دان اليت رفا ا  ا من ف ة أق  الب دان مننا.
دة الب ـدان الناميـة يف ديليـق اليلـدرة ع ـا دمـ  الـدينن يف األجـ  وحنن ويلر لؤرورة مسـاع - ٩٤

الطنيـــ  مـــن خـــدل سياســـا  منســـيلة ةـــدل إىل ةعزيـــز ذنيـــ  الـــدينن، و  يـــه عـــ ء الـــدينن، 
وإعــادة هية ــة الــدينن وإدارةــا ع ــا حنــن ســ يم، حســ  االقتؤــاء. وسننااــ  دعــم ليليــة الب ــدان 

الب ـــدان ال يلـــ ة املميل ـــة لالـــدينن الـــيت ةعمـــ  ع ـــا إكمـــال ل املتع يلـــة بـــادرةاملاملخه ـــة لدســـت ادة مـــن 
عم يــة املبــادرة. وســنل وستيل ــا، ع ــا أســا  كــ  حالــة ع ــا حــدة، املبــادرا  الراميــة إىل دعــم 
الب دان  ـ  املسـت يدة مـن املبـادرة لسياسـا  اقت ـادية سـ يمة لتمةين ـا مـن معاجلـة مسـ لة اليلـدرة 

ارية اليلــدرة ع ــا دمــ  الــدينن يف الب ــدان الــيت ح ــ ت ع ــا دمــ  الــدينن. وســنل وــدعم اســتمر 
 الدينن. نن وحيليلت مستنيا   ةن دم  ا منع ا دعم يف إ ار   يه ع ء الدي

وياـــة  راـــد االلتزامـــا  املاليـــة وإدارةـــا ع ـــا حنـــن ح ـــيه عن ـــرا هامـــا مـــن عنااـــر  - ٩٥
ن مـــنا ن الؤـــعه. وورحـــ  اســـ اةي يا  التمنيـــ  الن نيـــة الاـــام ة وأمـــرا لـــال  األايـــة ل حـــد مـــ

ــــز  ــــادة ةعزي ــــة إىل زي ــــدوىل ومنينمــــة األمــــم املتحــــدة الرامي ــــ  ال ــــدوىل والبن   ــــند اــــندومب النيلــــد ال
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األدوا  التح ي يــة مــن أجــ  ةيليــيم اليلــدرة ع ــا دمــ  الــدينن واإلدارة ا  ــي ة ل ــدينن ا ةنميــة. 
درة ع ــا دمــ  الــدينن ويف هــ ا ال ــدد، ياــة  د يــ  اــندومب النيلــد الــدوىل والبنــ  الــدوىل ل يلــ

أداة م يـــدة الســــتخدام ا يف دديـــد مســــتنى االقــــ ا  املناســـ . ووــــدعن اـــندومب النيلــــد الــــدوىل 
والبنــ  الــدوىل إىل منااــ ة ةعزيــز مــا لــدي ما مــن أدوا  د ي يــة إلدارة الــدينن الســيادية يف عم يــة 

. وحنـــن واـــ ا حةاأل ـــرال اـــاحبة امل ــ م تنحــة وجامعـــة لاال ـــ اا مــا األمـــم املتحـــدة وســائر 
املخسسا  الدوليـة ع ـا منااـ ة ةيلـدم املسـاعدة إىل الب ـدان املدينـة لتعزيـز اليلـدرا  يف  ـال إدارة 
الـــــدينن، وإدارة املخـــــا ر، ود يـــــ  إمةاوـــــا  امل اضـــــ ة لـــــا  ت ـــــه م ـــــادر التمنيـــــ ، وكـــــ ل  

ع ــا التمنيــ  املســاعدة ع ــا التخ يــه مــن ال ــدما  انارجيــة وك الــة ا  ــنل املطــرد واملســتيلر 
 ا ةنم .

يف وضــا املعــاي  املن  يــة وةعزيــز التــنافر الع ــو ل بياوــا   ورحــ  مبنااــ ة األواــطةوحنــن  - ٩٦
لاــ ن الــدينن الســيادية ا ةنميـــة واملؤــمنوة حةنميــا، ولاــ ن  مـــنن التزامــا  الــدينن انارجيـــة 

ـــــ والناـــــر، لدقت ـــــادا  ـــــر  ـــــنال. وو ـــــا حنـــــن أكم ـــــدينن ع  ـــــا  ال دعن املخسســـــا  ال  ـــــ   لبياو
ال ـــ ة إىل النيـــر يف إواـــاء ســـ   مركـــزق ل بياوـــا ، مبـــا يف  لـــ  مع نمـــا  عـــن عم يـــا    ا 

 الدينن. دسا الا افية يف إدارةإعادة هية ة الدينن. ووا ا سيا ا ةنما  ع ا 
ووخكــد  ــددا أن ع ــا املــدينا والــدائنا العمــ  معــا ملنــا حــدوي حــاال  الــدينن الــيت ال  - ٩٧

دم  ــا وإ ــاد ا  ــنل  ــا. وةيلــا مســخولية ا  ــا  ع ــا مســتنيا  مــن الــدينن  ةــن دم  ــا  ةـن 
ع ـــا عــــاةق الب ـــدان امليل ضــــة؛ إال أونـــا وســــ م لـــ ن ع ــــا اجل ـــا  امليلرضــــة أيؤـــا مســــخولية ةيلــــدم 
اليلـــرو  لطرييلــــة ال ةيلـــن  قــــدرة ل ـــد لعينــــ  ع ـــا دمــــ  الـــدين. ويف هــــ ا ال ـــدد، حنــــيو ع مــــا 

لاـــ ن اإلقـــرا  واالقـــ ا  الســـياديا املســـخولا. مـــم املتحـــدة ل ت ـــارة والتنميـــة مـــخذر األمببـــادئ 
وحنــن وــدرا املتط بــا  الناجبــة التطبيــق لسياســة اــندومب النيلــد الــدوىل لاــ ن حــدود الــدينن و/أو 
سياســــة البنــــ  الــــدوىل لاــــ ن االقــــ ا  لاــــروي  ــــ  ميســــرة. ووضــــعت جلنــــة املســــاعدة اإلمنائيــــة 

نميـــة ضـــماوا  جديـــدة يف ويام ـــا اإلح ـــائ  مـــن أجـــ  ةعزيـــز اليلـــدرة ع ـــا ملنيمـــة التعـــاون والت
دمــ  الــدينن يف الب ــدان املســت يدة. وواــ  إىل ضــرورة ةعزيــز ةبــادل املع نمــا  والاــ افية ل ت كــد 
مـــن أن ةيلييمـــا  اليلـــدرة ع ـــا دمـــ  الـــدينن ةســـتند إىل لياوـــا   ـــام ة ومنضـــنعية ومنقـــنمب هبـــا. 

ىل ةنافــــــق عــــــامل  يف اسراء لاــــــ ن مبــــــادئ ةنجي يــــــة دــــــدد وســــــنل وعمــــــ  مــــــن أجــــــ  التناــــــ  إ
مســـخوليا  املـــدين والـــدائن يف عم يـــا  االقـــ ا  الـــيت ةـــتم يف ســـيامب االقـــ ا  الســـيادق وةيلـــدم 

 اليلرو  السيادية، لاالست ادة من املبادرا  اليلائمة.
ومنيمـة، وحنن وخكد ع ا أايـة أن ةةـنن عم يـا  إعـادة هية ـة الـدينن جيـدة التنقيـت،  - ٩٨

وفعالـة، ومن ــ ة، وةــتم عــن  ريــق الت ــاو  قســن ويــة. ووــرى أن انــرو  مــن أق أزمــة مــن أزمــا  
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الــدينن الســيادية ينبالــ  أن ي ــدل إىل اســتعادة اليلــدرة ا ةنميــة ع ــا دمــ  الــدين، مــا ا  ــا  
ا  ع ـــا إمةاويـــة الناـــنل إىل مـــنارد التمنيـــ  يف إ ـــار اليـــرول املناةيـــة. وحنـــن ويلـــر أيؤـــا لـــ ن جنـــ

عم يــا  إعــادة هية ــة الــدينن يعــزز قــدرة الب ــدان ع ــا ديليــق التنميــة املســتدامة وأهــدال التنميــة 
املســتدامة. وويــ  واــعر لــاليل ق إزاء اجل ــا  الدائنــة  ــ  املتعاووــة الــيت قبتــت قــدرةا ع ــا ةعطيــ  

 االوت اء يف النقت املناس  من عم يا  إعادة هية ة الدينن.
مـخذر مـنوت ق يف ةعزيـز عم يــا  اوعيلـاد أ دخ ـت دسـينا  هامـة منـ   وحنـن وـدرا أوـ  قـد - ٩٩

إعــــادة ا ية ــــة التعاوويــــة لدلتزامــــا  الســــيادية، مبــــا يف  لــــ  التحســــينا  يف إ ــــار وــــادق لــــاريا 
أن  ل ــدائنا الــر يا ويف قبــنل الســـنمب ل اــروي املنحــدة اجلديـــدة لعيلــند الســندا  ا ةنميـــة. إال

زووـــا  مـــن الســـندا  الســـيادية  ـــ  املاـــمنلة هبـــ ل الاـــروي املنضـــنعة ع ينـــا االعـــ ال لنجـــند  
ل عمــ  اجلمــاع . ووــدرا أن هنــاا  ــاال لتحســا ةرةيبــا  التنســيق لــا اليلطــاعا العــا  وانــاق 
ولــا املــدينا والــدائنا، و لــ  ل تيل يــ  إىل أدط حــد مــن املخــا ر املعننيــة ل ــدائنا واملــدينا ع ــا 

اســــم األعبــــاء لاــــة  من ــــه وإجــــراء عم يــــة إعــــادة هية ــــة منيمــــة وجيــــدة الســــناء، ولتيســــ  ةيل
التنقيـت وفعالـة دـ   مبــادئ املسـخولية املاـ كة. وحنــيو ع مـا لالعمـ  الـ ق يؤــط ا لـ  حاليـا كــ  

منتـــدى ”مـــن اـــندومب النيلـــد الـــدوىل ومنينمـــة األمـــم املتحـــدة يف هـــ ا ا ـــال. وحنـــن ونـــنل مببـــادرة 
اريا مــخخرا والــيت ةرمــ  إىل ةعزيــز ا ــنار فيمــا لــا الــدائنا واملــدينا الــيت ا ــ ها وــادق لــ “لــاريا

الســياديا لاــ ن مســائ  الــدينن. وحنــن واــ ا اجل ــند الراميــة إىل إ ــاد حــ  دائــم ملاــاك  ديــنن 
 املستدامة. الب دان النامية من أج  ةعزيز مننها االقت ادق وةنميت ا

ا   ــــ  املتعاووــــة مــــن أاــــحام الســــندا  ع ــــا وحنــــن واــــعر لــــاليل ق إزاء قــــدرة األق يــــ  - ١٠٠
ةعطيــ  إرادة الالالبيــة العيمــا مــن أاــحام الســندا  الــيت ةيلبــ  لعم يــة إعــادة هية ــة اللتزامــا  
ل ـد مـا  ــر ل زمـة ديـنن، لــالنير إىل احتمـال حـدوي  قــار أوسـا وطاقـا يف ل ــدان أخـرى. وودحــ  

ـــ   يف لعـــ  الب ـــدان ســـعيا  سيـــا  واـــ اإىل منـــا ة ـــ  األواـــطة و انطـــنا  التاـــريعية الـــيت ا  
ا ةنمـــا  ع ـــا ا ـــا  إجـــراءا  يف  لـــ  ال ـــدد، حســـ  االقتؤـــاء. عـــدوة ع ـــا  لـــ ، حنـــيو 
ع مــا لاملناقاــا  اجلاريــة يف األمــم املتحــدة لاــ ن قؤــايا الــدينن. وورحــ  لاإلاــدحا  املدخ ــة 

األســنامب الرأ اليــة الدوليــة، ع ــا  ــروي املســاواة يف املعام ــة والعمــ  اجلمــاع  الــيت اق حت ــا رالطــة 
وأيــــدها اــــندومب النيلــــد الــــدوىل، ل حــــد مــــن ضــــعه اجل ــــا  الســــيادية إزاء الــــدائنا الرافؤــــا. 
وواــ ا الب ــدان، وال ســيما الب ــدان الــيت ة ــدر ســندا  مبنجــ  قــاونن أجنــ ، ع ــا ا ــا  املزيــد 

ؤـا لتـنف  الـدعم من اإلجراءا  إلدرا  ة   األحةا  يف كـ  مـا ة ـدرل مـن سـندا . وورحـ  أي
املـــاىل ل مســـاعدة اليلاونويـــة امليلدمـــة إىل أقـــ  الب ـــدان منـــنا وو تـــز  لتعزيـــز الـــدعم الـــدوىل ل خـــدما  
االستاـــارية اليلاونويـــة. وســــنيلن  لـــالنير يف إمةاويــــة ةعزيـــز الراــــد الـــدوىل ل ــــدعاوى اليلاونويـــة الــــيت 

 يتيلد  هبا الدائننن لعد إعادة هية ة الدينن.
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ةزايــد إاــدار ســندا  ســيادية لــالعمد  ات يــة مبنجــ  اليلــناوا الن نيــة، وحنــن ودحــ    - ١٠١
املبـادئ التنجي يـة مـن أجـ  التسـنية  لت سـيدوإمةاوية قيا  الب دان  نعـا لتعزيـز التاـريعا  ات يـة 

 ال عالة وجيدة التنقيت واملنيمة واملن  ة ألزما  الدينن السيادية.
الطبيعيـــــــة الاـــــــديدة وال ـــــــدما  االجتماعيـــــــة  ووســـــــ م لـــــــ ن مـــــــن املمةـــــــن ل ةـــــــناري  - ١٠٢
االقت ـادية أن ةيلـن  قـدرة ل ـد لعينـ  ع ـا دمـ  الـدينن، وودحـ  أن الـدائنا ا ةـنميا قـد  أو

ا ــ وا خطــنا  لتخ يــه التزامــا  ســداد الــدينن مــن خــدل إعــادة جدولــة الــدينن وإلالــاء الــدينن 
إيبـــنال يف  ـــرم أفرييليـــا. وواـــ ا  يف أعيلـــام حـــدوي زلـــزال أو ةســـنوام  ويف ســـيامب أزمـــة فـــ و 

ع ــا النيــر يف ا ــا  املزيــد مــن انطــنا  ل تخ يــه مــن عــ ء الــدينن، حســ  االقتؤــاء، و/أو 
ةـــدال  أخـــرى ل ب ـــدان املتؤـــررة ع ـــا هـــ ا النحـــن، ليلـــدر اإلمةـــان. وواـــ ا أيؤـــا ع ـــا دراســـة 

ان الناميــة  ــ  الســاح ية ال ــةنا املاليــة اجلديــدة ل ب ــدان الناميــة، خااــة أقــ  الب ــدان منــنا والب ــد
جتــارم مبادلــة وودحــ  والــدول اجلزريــة ال ــال ة الناميــة الــيت ةعــاب مــن ضــائيلة يف ةســديد الــدينن، 

 .الدينن مبااريا يف  ال ال حة ومبااريا يف  ال الطبيعة
 

 معالجة المسا ل العامة -واو 
ت ــادية العامليــة وةعزيــز الــدور  ــدد مــخذر مــنوت ق ع ــا أايــة منااــ ة دســا اإلدارة االق  - ١٠٣

اليليــادق لألمـــم املتحـــدة يف ةاـــ يا التنميـــة. و ـــدد املــخذر أيؤـــا ع ـــا أايـــة التماســـ  واالةســـامب 
لــا الــنيم املاليــة والنيلديــة والت اريــة الدوليــة دعمــا ل تنميــة. ومنــ  اوعيلــاد مــخذر مــنوت ق، أاــبحنا 

واالجتماعيــة والبي يــة، مبــا يف  لــ  انســائر أكمــر وعيــا لا اجــة إىل مراعــاة التحــديا  االقت ــادية 
يف التنــنن البينلـــنج  والةــناري الطبيعيـــة وةالــ  املنـــا ، وا اجــة إىل ةعزيـــز اةســامب السياســـا  عـــ  

ـــة ل تنميـــة املســـتدامة. وســـنل وتخـــ  ةـــدال  ةرمـــ  إىل دســـا وةعزيـــز ا نكمـــة  كافـــة  األلعـــاد المدق
ليــة أقــنى وأكمــر اةســاقا و ــنال وذمــيد ل تنميــة املســتدامة، االقت ــادية العامليــة والتناــ  إىل لنيــة دو 

مــا احــ ا  واليــا  كــ  منيمــة. وحنــن وــدرا أايــة اةســامب السياســا  أل ــرا  التنميــة املســتدامة 
 الب دان ةيلييم أقر سياساةا ع ا التنمية املستدامة.ل هني و 

ا اجــــة إىل  2008عــــا   وأكــــد  األزمــــة املاليــــة واالقت ــــادية الــــيت  ــــ دها العــــام يف  - ١٠٤
املاليـــة لتعزيـــز االســـتيلرار املـــاىل واالقت ـــادق، فؤـــد عـــن ضـــرورة وجـــند  لألســـنامب الســـديد تنيـــيمال

 ــبةة أمــان ماليــة عامليــة. وحنــن ورحــ  لــانطنا  ا امــة الــيت ا ــ   منــ  اوعيلــاد مــخذر مــنوت ق، 
لتحمــــ  وا ـــد مــــن ، مــــن أجـــ  لنـــاء اليلــــدرة ع ـــا ا2008ســـيما يف أعيلـــام األزمــــة يف عـــا   وال

يف  الؤــعه إزاء االضــطرالا  املاليــة الدوليــة، وا ــد مــن اسقــار اجلاوبيــة لألزمــا  املاليــة العامليــة، مبــا
 لــ  اسقــار ع ــا الب ــدان الناميــة، يف ســيامب لروــام  لواــد  ييــ  إكمالــ  ياــة  أولنيــة ع يــا. 

واضــط عت امل ــارل وقــد دعمــت عؤــنية اــندومب النيلــد الــدوىل قــدرة ال ــندومب ع ــا اإلقــرا ، 
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اإلمنائيــــة املتعــــددة األ ــــرال والن نيــــة لــــ دوار هامــــة يف مناج ــــة التيل بــــا  الدوريــــة أقنــــاء األزمــــة. 
وعم ــت املراكــز املاليــة الرئيســية يف العــام ع ــا حنــن ســاع  ل حــد مــن املخــا ر الاــام ة والتيل بــا  

زل المالــ  ولروـــام  اإلاـــد  املاليــة مـــن خــدل ذتـــا التنيــيم املـــاىل الـــن و، مبــا ياـــم  اة ــامب لـــا
 املاىل األوسا وطاقا.

وال ةــزال المالــرا  التنييميــة وا ــنافز  ــ  املتنا مــة ةاــة   ــا ر ع ــا االســتيلرار املــاىل،   - ١٠٥
مبـا يف  لـ   ــا ر اسقـار اجلاوبيــة لألزمـا  املاليــة ع ـا الب ـدان الناميــة، ممـا ياــ  إىل وجـند حاجــة 

نيــا  املــاىل والنيلــدق الــدوىل. وســنل ونااــ  ةعزيــز التنســيق واةســامب إىل املزيــد مــن اإلاــدحا  ل 
السياسا  عامليا لتعزيز االسـتيلرار املـاىل واسـتيلرار االقت ـاد الة ـ  ع ـا ال ـعيد العـامل . وسـنعم  
ع ــا منـــا وةيل يــ   ـــا ر األزمــا  املاليـــة و قارهــا، مـــا االعــ ال لـــ ن قــرارا  السياســـا  الن نيـــة 

وواســعة النطــامب ةت ــاوز ا ــدود الن نيــة، مبــا يف  لــ  اسقــار ع ــا  عامــةار  ةــن أن ةةــنن  ــا  قــ
الب ـــــدان الناميـــــة. وحنـــــن م تزمـــــنن مبنااـــــ ة سياســـــا  االقت ـــــاد الة ـــــ  الســـــ يمة الـــــيت ةســـــ م يف 
االستيلرار العـامل  والنمـن املن ـه واملسـتدا  والتنميـة املسـتدامة، مـا ةعزيـز ويمنـا املاليـة ومخسسـاةنا 

ـــة، مـــن االقت ـــادية. و  عنـــد التعامـــ  مـــا املخـــا ر الناســـة عـــن ةـــدفيلا  رأ  املـــال الةبـــ ة واملتيل ب
املمةن دعم التةييه الؤرورق لسياسـا  االقت ـاد الة ـ  عـن  ريـق ةـدال  دن يـة ع ـا اـعيد 

 املال. االقت اد الة  ، وعند االقتؤاء، عن  ريق ةدال  إلدارة ةدفيلا  رأ 
لتنســيا ســب  إي ــال اــن  الب ــدان الناميــة وســب  ماــاركت ا  وحنــن وعيــد ة كيــد التزامنــا  - ١٠٦

يف عم يـــــة اـــــنا اليلـــــرار ووضـــــا اليلناعـــــد يف ا ـــــال االقت ـــــادق ع ـــــا ال ـــــعيد الـــــدوىل وا نكمـــــة 
ـــة أمـــا   ـــة، وةعزيـــز ة ـــ  الســـب . وحنـــن وـــدرا أايـــة التال ـــ  ع ـــا العيلبـــا  املاق  االقت ـــادية العاملي

  يف  ــال ا نكمــة يف اــندومب النيلــد الــدوىل. وييــ  ةن يــ  الزيــادا  امليلــررة يف املــنارد واإلاــدحا
ل ـــندومب النيلـــد الـــدوىل ياـــة  مســـ لة  ا  أولنيـــة ع يـــا وحنـــ  لاـــدة  2010إاـــدحا  عـــا  

ع ــا الت ــديق يف أقــرم وقــت ممةــن ع ــا ة ــ  اإلاــدحا . ووخكــد مــن جديــد التزامنــا مبنااــ ة 
 تةيــــه مــــا التالــــ ا  يف االقت ــــاد إاــــد  ا نكمــــة يف اــــندومب النيلــــد الــــدوىل والبنــــ  الــــدوىل ل

العــــامل . ووــــدعن جلنــــة لــــازل املعنيــــة لاإل ــــرال ع ــــا امل ــــارل وســــائر ا ي ــــا  التنييميــــة الدوليــــة 
الرئيســـية الـــيت ةؤـــا املعـــاي  إىل منااـــ ة اجل ـــند الراميـــة إىل زيـــادة إ ـــان اـــن  الب ـــدان الناميـــة يف 

ـــــ ـــــا  وضـــــا اليلناعـــــد لؤـــــمان أخـــــ   ـــــنا   ا لعـــــا االعتب ار. ول ـــــ تنا مـــــن املســـــااا يف عم ي
املخسســـا  املاليـــة الدوليـــة الرئيســـية، فرونـــا و تـــز  لتـــنخ  االو تـــا  والاـــ افية والتـــنازن لـــا اجلنســـا 
واالختيـــار ع ـــا أســــا  اجلـــدارة يف عم يــــة اختيـــار راســـاء ة ــــ  املخسســـا ، ولتعزيــــز التنـــنن لــــا 

 املن  ا.
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زلنــا   ــبةة األمـان املاليـة الدوليـة الدائمـة. ومـا ويف النقـت و سـ ، حنـن وـدرا أايـة ةعزيـز  - ١٠٧
ع ـــا التزامنـــا لا  ـــا  ع ـــا قـــنة اـــندومب النيلـــد الـــدوىل واســـتنادل إىل ا  ـــم، مـــا ةـــنافر املـــنارد 
الةافية ل  ل نفاء مبسـخولياة  العامـة. وحنـن وتط ـا قـدما إىل قيـا  ال ـندومب هـ ل السـنة لاالسـتعرا  

ح  انااـة. وواــ ا ع ــا ا ــنار فيمــا لــا ال ةيبــا  الـ ق  ريــ  كــ  وــا ســننا   يلــنمب الســ
املاليــة اإلق يميــة وةعزيــز التعــاون لــا اــندومب النيلــد الــدوىل وال ةيبــا  املاليــة اإلق يميــة، مــا ا  ــا  

املخسســــا  املاليــــة الدوليــــة  ا  ال ــــ ة منااــــ ة دســــا ل وهنيــــ ع ــــا اســــتيلدل كــــ  مخسســــة. 
 ــا االقت ــاد الة ــ  واملخــا ر املاليــة. وحنــ  أيؤــا اــندومب اإلوــ ار املبةــر فيمــا يتع ــق لاملخــا ر ع

النيلـــــد الـــــدوىل ع ـــــا منااـــــ ة ج ـــــندل الراميـــــة إىل ةيلـــــدم اســـــت الا  ماليـــــة أكمـــــر  ـــــنال ومرووـــــة 
الحتياجا  الب دان النامية. ووط   إىل املخسسـا  املاليـة الدوليـة منااـ ة دعـم الب ـدان الناميـة يف 

 ــندومب النيلــد الــدوىل، وفيلــا ل وهنيــ املاليــة ولنــاء اليلــدرا . وضــا أدوا  جديــدة إلدارة املخــا ر 
لناليتـــ ، ةـــنف  مســـتنيا  دعـــم مـــاىل كافيـــة ل ب ـــدان الناميـــة الســـاعية إىل ديليـــق التنميـــة املســـتدامة 
ملســاعدةا ع ــا إدارة أق ضـــالني  ا  اــ ة ع ــا ميـــزان املــدفنعا  الــن و. وواـــدد ع ــا أايـــة 

واملعــاي  الدوليــة متســيلة مــا لعؤــ ا الــبع  ومــا التيلــد  اتــرز  الت كــد مــن أن االة اقــا  واليلناعــد
حنــن ديليــق أهــدال التنميــة املســتدامة. وواــ ا مخسســا  ذنيــ  التنميــة ع ــا مناءمــة ممارســاةا يف 

 .2015العم  ما خطة التنمية ملا لعد عا  
  لـــــ  وحنـــــن واـــــعر لـــــاليل ق إزاء التيل ـــــ  امل ـــــري يف أســـــعار الســـــ ا األساســـــية، مبـــــا يف  - ١٠٨
يتع ـــق لاأل  يـــة والزراعـــة و قـــارل ع ـــا األمـــن الالـــ ائ  العـــامل  ودســـا وتـــائ  التال يـــة. وســـنل  مـــا

وعتمــد ةــدال  ةرمــ  إىل ضــمان حســن ســ  العمــ  يف أســنامب الســ ا األساســية الال ائيــة وماــتيلاةا 
املع نمـا   وودعن ا ي ا  التنييميـة  ا  ال ـ ة إىل اعتمـاد التـدال  الة ي ـة لتيسـ  ا  ـنل ع ـا

عــن الناـــنل إىل األســـنامب يف ةنقيــت جيـــد ول ـــنرة دقييلـــة و ــ افة، و لـــ  يف حماولـــة لؤـــمان أن 
ةعةــــا أســــنامب الســــ ا األساســــية ع ــــا النحــــن املناســــ  التالــــ ا  الةامنــــة يف العــــر  والط ــــ ، 
ول مســاعدة ع ــا ا ــد مــن التيل بــا  امل ر ــة يف أســعار الســ ا األساســية. ويف هــ ا ال ــدد، حنــيو 

األســنامب الزراعيــة الــ ق ةستؤــي   منيمــة األ  يــة والزراعــة. املتع يلــة لع نمــا  امل لنيــا ا أيؤــا ع مــ
وســنل وــنفر أيؤــا ل ــالار ال ــيادين ا ــرفيا إمةاويــة الناــنل إىل املــنارد البحريــة واألســنامب، مبــا 

اـالار يت ق ما املمارسا  اإلدارية املستدامة فؤـد عـن املبـادرا  الـيت ةؤـيه قيمـة إىل منت ـا  
 ال يادين.

ــــق االســــتيلرار املــــاىل لاــــ ن إاــــد    - ١٠٩ ــــ    ــــا ديلي ــــ ق ييلــــن  ل وحنــــيو ع مــــا لالعمــــ  ال
األســـنامب املاليـــة، وو تـــز  مبنااـــ ة أو ةعزيـــز أ روـــا ل تحـــني ع ـــا اـــعيد االقت ـــاد الة ـــ  وةـــدال  
مب مناج ــة التيل بــا  الدوريــة. وســنل وع ــ  لرجنــاز جــدول أعمــال اإلاــد  لاــ ن ةنيــيم األســنا

املاليــة، مبــا يف  لــ  ةيليــيم املخــا ر العامــة املرةبطــة لاألســنامب املنازيــة، وأســنامب املاــتيلا ، وإقــرا  
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األورامب املالية، واة اقا  إعادة الاـراء، وا ـد من ـا حسـ  الؤـرورة. وو تـز  أيؤـا مبعاجلـة املخـا ر 
، ومعاجلــة العنااــر “اربــ ة قيــ  ال  ةــن ةرك ــا لتن ــك”النا ــ ة عــن املخسســا  املاليــة الــيت ةعتــ  

 العالرة ل حدود يف التسنية ال عالة لت   املخسسا  املالية ا امة ل نيا  واليت ةعاب مااك .
وقــد عيلــدوا العــز  ع ــا ا ــد مــن االعتمــاد اسىل ع ــا ةيلييمــا  وكــاال  ةيلــدير اجلــدارة   - ١١٠

يــــــة دســــــا ونعيــــــة ة ــــــ  االئتماويــــــة، مبــــــا يف  لــــــ  االعتمــــــاد ع ي ــــــا يف ال ــــــنائ  التنييميــــــة. ولال
التيلــديرا ، ســنل وعــزز زيــادة املنافســة فؤــد عــن التــدال  الراميــة إىل ة ــادق حــدوي ةؤــارم يف 
امل ـــاحل يف ةيلـــدم التيلــــديرا  االئتماويـــة. وونـــنل   ــــند   ـــا ديليـــق االســــتيلرار املـــاىل و ـــ ل مــــن 

عــاي  التيليــيم يف وكــاال  اجل ــا  يف هــ ا ا ــال. وحنــن وخيــد وضــا املزيــد مــن متط بــا  الاــ افية مل
ةيلـــدير اجلـــدارة االئتماويـــة. وسننااـــ  العمـــ  اجلـــارق لاـــ ن هـــ ل املســـائ ، مبـــا يف  لـــ  يف األمـــم 

 املتحدة.
لعــاد لــ  أايــة كــ ى لتنميــة ل ــدان املناــ  األوحنــن وســ م لــ ن ا  ــرة الدوليــة واقــا متعــدد   - ١١١

 ــام  ومتــنازن. وســنتعاون ع ــا ال ــعيد والعبــنر وامليل ــد و ــ  أن يــتم ةناولــ  ع ــا حنــن متســق و 
الـــدوىل لة الـــة ه ـــرة  منـــة ومنيمـــة ووياميـــة، يف  ـــ  االحـــ ا  الةامـــ   يلـــنمب اإلوســـان. وحنـــن 
وســعا إىل زيــادة التعــاون لاــ ن ا  ــنل ع ــا االســتحيلاقا  املةتســبة وإمةاويــة دني  ــا، وةعزيــز 

ـــــيم وامل ـــــارا ، وا  ـــــا   ةةـــــاليه ةن يـــــه امل ـــــاجرين، االعـــــ ال لـــــاملخهد  األجنبيـــــة، والتع 
ومةافحــة املســتخدما عــد   الؤــم ، وفيلــا ل يــرول والتاــريعا  الن نيــة. وحنــن وســعا كــ ل  
إىل ةن يـــ  اســـ اةي يا  ةنااـــ  اجتمـــاع  فعالـــة لاـــ ن مســـااة امل ـــاجرين يف التنميـــة املســـتدامة 

جاوـ  وةيسـ  اإلدمــا   ميـا ألعادهـا، وال سـيما يف ل ـدان امليل ـد، مـن أجـ  مةافحـة كراهيـة األ
 االجتمــــــــــــــــــــــــــاع ، ولايــــــــــــــــــــــــــة حيلــــــــــــــــــــــــــنمب اإلوســــــــــــــــــــــــــان ل م ــــــــــــــــــــــــــاجرين مــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــدل
األ ــر الن نيــة. ووخكــد مــن جديــد ا اجــة إىل التعزيــز وا مايــة ال عــالا  يلــنمب اإلوســان وا ريــا  

 ا  رة. األساسية جلميا امل اجرين، ال سيما النساء واأل  ال، أيا كان وضع م من حي 
تعزيـــز املخسســـا  اإلق يميــــة والن نيـــة ودون الن نيـــة ملنـــا سيـــا أ ــــةال وســـنل ويلـــن  ل  - ١١٢

العنــه، ومةافحــة اإلرهــام واجلر ــة، وإهنــاء االجتــار لالباــر واســتالدل األ ــخاق، خااــة النســاء 
واأل  ــــال، وفيلـــــا ل يلــــاونن الـــــدوىل  يلـــــنمب اإلوســــان. وســـــنل وعـــــزز ل عاليــــة املخسســـــا  الن نيـــــة 

ــــة ملةافحــــة  ســــ  األمــــنال وال ســــاد  وذنيــــ  اإلرهــــام، وهــــ  أمــــنر  ــــا  قــــار خطــــ ة ع ــــا التنمي
االقت ــادية والتماســ  االجتمــاع . وســنعم  ع ــا ةعزيــز التعــاون الــدوىل مــن أجــ  لنــاء اليلــدرا  
يف هــ ل ا ــاال  ع ــا سيــا املســتنيا ، وال ســيما يف الب ــدان الناميــة. وحنــن و تــز  لة الــة التن يــ  

 .(24)ملةافحة اجلر ة املنيمة ع  الن نيةال عال الة اقية األمم املتحدة 
_______________ 

(24) United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 
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واســـتنادا إىل رايـــة ةنافـــق  راء مـــنوت ق، وعيلـــد العـــز  ع ـــا ةعزيـــز االةســـامب والـــ الو لـــا   - ١١٣
السياســا  املاليـــة واالســـتممارية والت اريـــة واإلمنائيـــة املتعــددة األ ـــرال، ولـــا املخسســـا  والـــ ام  

ســــا  الدوليــــة الرئيســــية، مــــا احــــ ا  الناليــــا  وا ياكــــ  البي يــــة، وع ــــا زيــــادة التعــــاون لــــا املخس
الــيت ةتيح ــا األمــم املتحــدة لتعزيــز  ا  ال ــ ة التنييميــة. وو تــز  لاالســت ادة أكمــر مــن املنتــديا  

 االةسامب العامل  الاام  وااللتزاما  الدولية يف  ال التنمية املستدامة.
 

 رااالعلم والتكنولوايا واالبتكار وبناع القد -زاي 
مــن العنامــ  اليلنيــة الــيت د ــز النمــن االقت ــادق والتنميــة املســتدامة اســتحداي وةطــنير   - ١١٤

وواـــــر املبتةـــــرا  والتةننلنجيـــــا  اجلديـــــدة ومـــــا يـــــرةبو هبـــــا مـــــن درايـــــة فنيـــــة، مبـــــا يف  لـــــ  ويلـــــ  
 “ال  ـــــنة الرقميـــــة”التةننلنجيـــــا وفـــــق  ـــــروي مت ـــــق ع ي ـــــا.  ـــــ  أونـــــا ودحـــــ  ليل ـــــق اســـــتمرار 

 لــ   يف يف اليلــدرة ع ــا االلتةــار والــرلو الاــبة  وفــرق الناــنل إىل التةننلنجيــا، مبــا والت ــاو 
ةةننلنجيـــا املع نمـــا  واالة ـــاال ، داخـــ  الب ـــد الناحـــد وفيمـــا لـــا الب ـــدان. وسناـــ ا ةطـــنير 
واســــتخدا  ا ياكــــ  األساســــية لتةننلنجيــــا املع نمــــا  واالة ــــاال ، وكــــ ل  لنــــاء اليلــــدرا ، ال 

ب ـدان منـنا ويف الب ـدان الناميـة  ـ  السـاح ية والـدول اجلزريـة ال ـال ة الناميـة، مبـا يف سيما يف أق  ال
 ل  ةسريا الـرلو لاإلو وـت رلطـا  ـامد وميسـنر التةـاليه. وسـنعم  ع ـا ةعزيـز فـرق اسـت ادة 
النســاء والاــبام واأل  ــال مــن التةننلنجيــا والع ــن . وســنزيد مــن ةيســ  التةننلنجيــا لأل ــخاق 

 عاقة. وق اإل
. 2015وســتةنن ةنميــة اليلــدرا  جــزءا ال يت ــزأ مــن ةن يــ  خطــة التنميــة ملــا لعــد عــا    - ١١٥

وحنــن وــدعن إىل ةعزيــز الــدعم الــدوىل وإواــاء  ــراكا  متعــددة أاــحام امل ــ حة مــن أجــ  ةن يــ  
دان عم ية فعالـة وحمـددة األهـدال يف  ـال لنـاء اليلـدرا  يف الب ـدان الناميـة، مبـا يف  لـ  أقـ  الب ـ

منــنا، والب ــدان الناميــة  ــ  الســاح ية، والــدول اجلزريــة ال ــال ة الناميــة، والب ــدان األفرييليــة، والب ــدان 
الــيت ذــر ل ــ ة وــزان أو انارجــة مــن حالـــة وــزان، دعمــاا ل خطــو الن نيــة الراميــة إىل ةن يــ  أهـــدال 

، مدئمــة لدحتياجــا  التنميــة املســتدامة سيع ــا. و ــ  أن ةةــنن ةنميــة اليلــدرا  قطريــة املنحــا
واليـــرول انااــــة لةــــ  ل ــــد، وأن ةعةــــا االســـ اةي يا  واألولنيــــا  الن نيــــة يف  ــــال التنميــــة 
املســـتدامة. ووخكـــد مـــن جديـــد أايـــة ةعزيـــز اليلـــدرا  املخسســـية وةنميـــة املـــنارد الباـــرية. ومـــن امل ـــم 

ة يف  ــاال  مــن قبيــ  املاليــة ل الايــة أيؤــا ةعزيــز اجل ــند الن نيــة يف لنــاء اليلــدرا  يف الب ــدان الناميــ
العامــــة واإلدارة وامليزوــــة املراعيــــة ل منيــــنرين االجتمــــاع  واجلنســــاب، والتمنيــــ  العيلــــارق، والتنيــــيم 
واإل ــرال املــاليا، واإلوتاجيــة الزراعيــة، وم ــايد األ ــاا، وإدارة الــدينن، وانــدما  املناخيــة، مبــا 

 ا   والـــ ام واـــطة األخ يـــه ع ـــا الســـناء، و يف  لـــ  التخطـــيو واإلدارة أل ـــرا  التةيـــه والت
 ال  ة لامليال وال رل ال ح .
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البحـــ  ودعـــم كمـــا د ـــز  ،وسنؤـــا سياســـا  د ـــز اســـتحداي ةةننلنجيـــا  جديـــدة  - ١١٦
 لـ   يف مبـا االلتةار يف الب دان النامية. وحنـن وـدرا أايـة ةي ـة لي ـة مناةيـة ع ـا سيـا املسـتنيا ،

داريـة املناةيـة، يف ةاـ يا الع ـم وااللتةـار وواـر التةننلنجيـا ، ال سـيما أ ر العم  التنييمية واإل
، إضـــافة إىل التننيـــا ال ـــناع  واليليمـــة واملتناهيـــة ال ـــالر لالنســـبة ل مخسســـا  ال ـــال ة واملتنســـطة

املؤــافة ل ســ ا األساســية. وحنــن وــدرا أيؤــا أايــة ةــنف  ا مايــة الةافيــة واملتنازوــة وال عالــة  يلــنمب 
ال ةريــــة يف الب ــــدان املتيلدمــــة النمــــن والب ــــدان الناميــــة ذاــــيا مــــا األولنيــــا  اتــــددة ع ــــا امل ةيــــة 

ال ــعيد الــن و ويف إ ــار االحــ ا  التــا  ليلناعــد منيمــة الت ــارة العامليــة. ووــدرا الت ميــا الطــنع  
 لــ اءا  االخــ ان والنمــا   األخــرى ملمارســة األعمــال، الــيت  ةــن أن ةزيــد مــن فــرق الناــنل إىل
التةننلنجيــا وةاــ ا االلتةــار. وسناــ ا االلتةــار االجتمــاع  مــن أجــ  دعــم الرفــال االجتمــاع  

 وسب  العي  املستدامة.
يف  وسناـــ ا ةبـــادل املعـــارل وةعزيـــز التعـــاون والاـــراكا  لـــا أاـــحام امل ـــ حة، مبـــا  - ١١٧

عــا  املســااة يف  لــ  لــا ا ةنمــا  والاــركا  واألوســاي األكاد يــة وا تمــا املــدب، يف اليلطا
ديليـق األهــدال اإلمنائيــة لألل يــة. وسناــ ا مبا ــرة األعمـال ا ــرة، مبــا يف  لــ  مــن خــدل دعــم 
املاـــاريا الت اريـــة اجلديـــدة. ووخكـــد أن البي ـــا  التنييميـــة املن تحـــة و ـــ  التمييزيـــة  ةـــن أن ةعـــزز 

اــركا  املتعــددة اجلنســيا  التعــاون وةســاعد يف اجل ــند الــيت وبــ  ا. وســنعزز أيؤــا الــروالو لــا ال
واليلطــان انــاق ات ــ  لتيســ  ةطــنير التةننلنجيــا، وويلــ  املعــارل وامل ــارا ، لاــروي مت ــق ع ي ــا 
لــا األ ــرال، مبــا يف  لـــ  لــرام  ةبــادل امل ـــارا ، وصااــة يف اجتــال الب ـــدان الناميــة، لــدعم مـــن 

تةــــارا  واملمارســــا  التيل يديــــة السياســـا  املدئمــــة. ويف النقــــت  اةـــ ، وســــ م لــــ ن املعـــارل واالل
ل اــعنم األاــ ية وا تمعــا  ات يــة  ةــن أن ةــدعم الرفــال االجتمــاع  وســب  العــي  املســتدامة، 
ووخكـد مـن جديــد أن الاـعنم األاــ ية  ـا ا ــق يف ا  ـا  ع ــا ةراق ـا الميلــايف ومعارف ـا التيل يديــة 

 يطرة ع ي ا ولايت ا وةطنيرها.وأ ةال التعب  الميلايف التيل يدية، كما  ا ا ق يف الس
ووســــــ م أيؤــــــا مبــــــا ل ماليــــــة العامــــــة والسياســــــا  مــــــن دور هــــــا  يف البحــــــ  والتطــــــنير   - ١١٨

التةننلـــنج . وســـننير يف اســــتخدا  التمنيـــ  العــــا  لتمةـــا املاــــاريا ا ا ـــة األايــــة مـــن البيلــــاء 
العــــا  مــــن الناــــنل إىل ضــــمن امل ةيــــة العامــــة، والســــع  إىل ذةــــا املاــــاريا املمنلــــة مــــن اليلطــــان 

م ــــــادر البحــــــني امل تنحــــــة، حســــــ  االقتؤــــــاء. وســــــننير يف إواــــــاء اــــــناديق لدلتةــــــار عنــــــد 
االقتؤــــاء، ع ــــا أســــا  ةنافســــ  م تــــن ، لــــدعم املاــــاريا االلتةاريــــة، وال ســــيما خــــدل مراحــــ  

 الــ ق يســتممر مبنجبــ  اليلطاعــان “هنــ  ا افيــا ”البحـ  والتطــنير والبيــان العم ــ . وويلــر ليليمــة 
العــا  وانــاق يف  منعــا  متننعــة مــن املاــاريا لتننيــا املخــا ر واالســت ادة مــن املةاســ  الــيت 

 ديليل ا املخسسا  الناجحة.
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وحنــن عاقــدون العــز  ع ــا اعتمــاد اســ اةي يا  الع ــم والتةننلنجيــا وااللتةــار ك ــزء ال   - ١١٩
ةعزيـــز ةبـــادل املعـــارل والتعـــاون.  يت ـــزأ مـــن اســـ اةي ياةنا الن نيـــة ل تنميـــة املســـتدامة ل مســـاعدة يف

التع ــــيم  ســــنعززوســــنزيد مــــن االســــتممار يف ةــــدريا الع ــــن  والتةننلنجيــــا وا ندســــة والرياضــــيا ، و 
ـــة ةةـــافخ فـــرق النســـاء وال تيـــا  يف التع ـــيم والتـــدري   العـــاىل والتـــدري  التيلـــو وامل ـــو، مـــا ك ال

ملتاحــة ل طــدم يف الب ــدان الناميــة وةاــ يا ماــاركت ن في مــا. وســنزيد مــن عــدد املــن  الدراســية ا
لدلتحامب لالتع يم العاىل. وسـنةمه التعـاون لتعزيـز ويـم التع ـيم العـاىل، وسنسـعا إىل زيـادة فـرق 

 املستدامة. ا  نل ع ا التع يم ع  اإلو وت يف ا اال  اليت ةت   لالتنمية
وواـــرها وويل  ـــا إىل  وسناـــ ا ع ـــا ةطـــنير ةةننلنجيـــا  ســـ يمة لي يـــاا وع ـــا ةعميم ـــا  - ١٢٠

ــــة، مبــــا يف  لــــ  لاــــروي ميســــرة وة ؤــــي ية، وفــــق مــــا ي ت ــــق ع يــــ .  ــــة لاــــروي مناةي الب ــــدان النامي
وسنســعا إىل ةعزيــز التعــاون الــدوىل والتــازر يف  ــاال  الع ــن  والبحــني والتةننلنجيــا وااللتةــار، 

كا  املتعــــددة مبــــا يف  لــــ  مــــن خــــدل إقامــــة الاــــراكا  لــــا اليلطــــاعا العــــا  وانــــاق والاــــرا 
أاــحام امل ــ حة، وع ــا أســا  الن ــا املاــ ا وامل ــاحل املتبادلــة، مــا ال كيــز ع ــا احتياجـــا  
الب ــدان الناميــة وديليــق أهــدال التنميــة املســتدامة. وسننااــ  ةيلــدم الــدعم ل ب ــدان الناميــة لتعزيــز 

دا واإلوتــــا  أكمــــر قــــدراةا الع ميــــة والتةننلنجيــــة وااللتةاريــــة لدوتيلــــال حنــــن أمنــــاي مــــن االســــت 
اســتدامة، مبــا يف  لــ  مــن خــدل ةن يــ  إ ــار الســننا  العاــر ل ــ ام  املتع يلــة ل منــاي االســت دا 
ـــة، يف هـــ ل  واإلوتـــا  املســـتداما. وســـنعزز التعـــاون الـــدوىل، مبـــا يف  لـــ  املســـاعدة اإلمنائيـــة الر ي

والـدول اجلزريـة ال ـال ة  السـاح ية والب ـدان الناميـة  ـ ا اال ، ال سيما مل  حة أق  الب دان مننا 
الناميـــة والب ـــدان األفرييليـــة. وواـــ ا أيؤـــا األ ـــةال األخـــرى مـــن التعـــاون الـــدوىل، مبـــا يف  لـــ  

 التعاون فيما لا ل دان اجلننم مبا يةم  ه ل اجل ند.
وســــندعم أعمــــال البحــــ  والتطــــنير انااــــة لال يلاحــــا  واألدويــــة، إضــــافة إىل التــــدال    - ١٢١
يــة والعدجــا  املنج ــة لألمــرا  املعديــة و ــ  املعديــة، وخااــة ة ــ  الــيت ةنتاــر ع ــا حنــن النقائ

التحــاله العـــامل  مبــادرة  ــ  متناســ  يف الب ــدان الناميــة. وســندعم املبــادرا   ا  ال ــ ة، ممــ  
الـيت د ـز االلتةـار وةعمـ  يف و ـا النقـت ع ـا زيـادة فـرق ا  ـنل ع ـا ، ل يلاحا  والتح ا

يف الب ــدان الناميــة. ولتحيليــق األمــن الالــ ائ ، و تــز  لزيــادة االســتممار، مبــا يف  لــ  عــن ال يلاحــا  
 ريــق ةعزيــز التعــاون الــدوىل يف  ــال راــد األر ، وا ياكــ  األساســية الري يــة، والبحــني الزراعيــة 
وخـــدما  اإلر ـــاد الزراعـــ ، وةطـــنير التةننلنجيـــا عـــن  ريـــق ةعزيـــز اليلـــدرة اإلوتاجيـــة الزراعيـــة يف 
الب ـــدان الناميــــة، وال ســــيما يف أقــــ  الب ــــدان منــــنا، و لـــ  لطــــرمب من ــــا، ع ــــا ســــبي  املمــــال، لنــــنا 
اجلينــا  ا يناويــة والنباةيــة. وســنعم  ع ــا زيــادة املعــارل الع ميــة، وةطــنير قــدرا  البحــ ، وويلــ  

ا البحريــة الــيت التةننلنجيــا البحريــة، مــا مراعــاة املعــاي  واملبــادئ التنجي يــة املتع يلــة لنيلــ  التةننلنجيــ
اعتمدةا ال  نة األوقياون رافية ا ةنميـة الدوليـة، مـن أجـ  دسـا اـحة اتيطـا  وةعزيـز إسـ ا  
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التنــنن البينلــنج  البحــرق يف ةنميــة الب ــدان الناميــة، وال ســيما الــدول اجلزريــة ال ــال ة الناميــة وأقــ  
 الب دان مننا.

يف  لع ــن  والتةننلنجيــا ولنــاء اليلــدرا ، مبــاوورحــ  مبــا يتخــ  مــن مبــادرا  يف  ــاال  ا  - ١٢٢
 لــ  مبــادرا  ال  نــة املعنيــة لتســخ  الع ــم والتةننلنجيــا أل ــرا  التنميــة، و ليــة التةننلنجيــا يف 
إ ــار اة اقيــة األمــم املتحــدة اإل اريــة لاــ ن ةالــ  املنــا ، وانــدما  االستاــارية امليلدمــة مــن مركــز 

اليلــــدرا  الــــيت ةبــــ  ا املنيمــــة العامليــــة ل م ةيــــة ال ةريــــة و ــــبةة ةةننلنجيــــا املنــــا ، وج ــــند لنــــاء 
التالعـة ملنيمـة األمــم املتحـدة ل تنميـة ال ـناعية. ووــدعن  املراكـز الن نيـة لووتــا  األويـهو ـبةا  

وكــاال  منينمــة األمــم املتحــدة املتخ  ــة واــنادييل ا ولرا  ــا املنن ــة هبــا واليــا  كمــ ة ال كيــز 
 ا  ال ـــ ة ؤـــ  يف ةطـــنير وواـــر الع ـــن  والتةننلنجيـــا  ولنـــاء اليلـــدرا  ع ـــا التةننلنجيـــا إىل امل

مـــن خـــدل لـــرام  عمـــ  كـــ  من ـــا. وو تـــز  لتعزيـــز االةســـامب وأوجـــ  التـــازر لـــا املبـــادرا  الع ميـــة 
والتةننلنجيـــة داخـــ  منينمـــة األمـــم املتحـــدة، هبـــدل اليلؤـــاء ع ـــا ازدواجيـــة اجل ـــند واالعـــ ال 

  ولة حاليا يف ه ا ا ال.لاجل ند الناجحة العديدة املب
وويلــرر إواــاء  ليــة لتيســ  التةننلنجيــا. وســي ع ن عــن اسليــة يف مــخذر قمــة األمــم املتحــدة   - ١٢٣

 هبدل دعم أهدال التنمية املستدامة. 2015العتماد خطة التنمية ملا لعد عا  
 حة لــا ويلــرر أن ةســتند  ليــة ةيســ  التةننلنجيــا إىل التعــاون املتعــدد أاــحام امل ــ • 

الــدول األعؤــاء وا تمـــا املــدب واليلطـــان انــاق واألوســاي الع ميـــة وهي ــا  األمـــم 
املتحـدة وســائر أاــحام امل ــ حة، وأن ةتــ له مــن فريــق عمــ  ماــ ا لــا وكــاال  
األمــم املتحــدة معــو لتســخ  الع ــم والتةننلنجيــا وااللتةــار أل ــرا  أهــدال التنميــة 

أاـــــــحام امل ـــــــ حة معـــــــو لتســـــــخ  الع ـــــــم  املســــــتدامة، ومنتـــــــدى ةعـــــــاوب متعـــــــدد
  بة . ل التنمية املستدامة، ومن ا  عم والتةننلنجيا وااللتةار أل را  أهدا

ـــــم  •  يتـــــنىل فريـــــق العمـــــ  املاـــــ ا لـــــا وكـــــاال  األمـــــم املتحـــــدة املعـــــو لتســـــخ  الع 
والتةننلنجيــا وااللتةــار أل ــرا  أهــدال التنميــة املســتدامة ةعزيــز التنســيق واالةســامب 

التعـــاون داخـــ  منينمـــة األمـــم املتحـــدة يف األمـــنر  ا  ال ـــ ة لـــالع م والتةننلنجيـــا و 
ســيما مــن أجــ  دعــم مبـــادرا   وااللتةــار، ع ــا حنــن يزيــد مــن التــازر والة ــاءة، ال

ممم ــا مــن  10لنـاء اليلــدرا . ويســت يد فريــق العمـ  مــن املــنارد اليلائمــة، ويعمـ  مــا 
ي الع ميـــة، ل تحؤـــ  الجتماعـــا  املنتـــدى ا تمـــا املـــدب واليلطـــان انـــاق واألوســـا

املتعـــدد أاـــحام امل ـــ حة املعـــو لتســـخ  الع ـــم والتةننلنجيـــا وااللتةـــار أل ـــرا  
أهــدال التنميــة املســتدامة، وكــ ل  إلعــداد وة عيــ  من ــا  العمــ  الاــبة ، مبــا يف 
 ل  إعـداد ميل حـا  لطرائـق عمـ  املنتـدى ومن ـا  العمـ  الاـبة . ويعـا األمـا 
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  املمم ــا العاــرة ل ــ ا  مــن ســنتا. ويةــنن فريــق العمــ  م تنحــا أمــا  ماــاركة العــا
سيــا وكــاال  األمــم املتحــدة واــنادييل ا ولرا  ــا، وال  ــان ال نيــة التالعــة ل م  ــا 
االقت ــــادق واالجتمـــــاع ، ويتـــــ له يف البدايـــــة مــــن الةياوـــــا  الـــــيت ةاـــــة  حاليـــــا 

تةننلنجيــا، وهــ  إدارة الاــخون االقت ــادية الر ــ  املعــو لتيســ  ال ال ريــق العامــ   ــ 
، ولروـــام  األمـــم املتحـــدة ل بي ـــة، ومنيمـــة األمـــم التالعـــة لألماوـــة العامـــة واالجتماعيـــة

املتحـــدة ل تنميـــة ال ـــناعية، ومنيمـــة األمـــم املتحـــدة ل  ليـــة والع ـــم والميلافـــة، ومـــخذر 
 األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ل ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

واملنيمـــــــة العامليــــــــة ل م ةيـــــــة ال ةريــــــــة، والتنميـــــــة، واالدـــــــاد الــــــــدوىل لدة ـــــــاال ، 
 الدوىل. والبن 

ي ســــتخد  من ــــا  العمــــ  الاــــبة  يف إعــــداد اــــنرة  ــــام ة عــــن املع نمــــا  املتع يلــــة  • 
لاملبـادرا  واسليـا  والـ ام  اليلائمــة الـيت ةعـا لــالع م والتةننلنجيـا وااللتةـار داخــ  

 نمـــا . وييســـر من ـــا  األمـــم املتحـــدة وخارج ـــا، ويةـــنن لنالـــة ة ؤـــ  إىل هـــ ل املع
العمــــ  الاــــبة  ا  ــــنل ع ــــا املع نمــــا  واملعــــارل وانــــ ا ، إضــــافة إىل أفؤــــ  
املمارســــا  والـــــدرو  املســــت ادة، لاـــــ ن املبــــادرا  والسياســـــا  الراميــــة إىل ةيســـــ  
الع ـــم والتةننلنجيـــا وااللتةـــار. وييســـر من ـــا  العمـــ  الاـــبة  أيؤـــا واـــر مـــا ينـــت  

نرا  ع ميــــة م تنحــــة لدســــتخدا . وينضــــا من ــــا  ع ــــا ال ــــعيد العــــامل  مــــن مناــــ
ــــــيم ةيلــــــو مســــــتيل  ي خــــــ  يف ا ســــــبان أفؤــــــ   ــــــا أســــــا  ةيلي العمــــــ  الاــــــبة  ع 
ـــــدرو  املســـــت ادة مـــــن املبـــــادرا  األخـــــرى، داخـــــ  األمـــــم املتحـــــدة  املمارســـــا  وال
وخارج ــــا، حــــت يةــــنن من ــــا  العمــــ  مةمــــد ل يلــــائم مــــن الــــ ام  انااــــة لــــالع م 

ةــــار، وميســــرا ل ناــــنل إلي ــــا ومــــنفرا ملــــا ية ــــ  مــــن املع نمــــا  والتةننلنجيــــا وااللت
 عن ا، ما ة ادق االزدواجية وةعزيز أوج  التازر.

ينعيلــــــد املنتــــــدى املتعــــــدد أاــــــحام امل ــــــ حة املعــــــو لتســــــخ  الع ــــــم والتةننلنجيــــــا  • 
ــــنما،  وااللتةــــار أل ــــرا  أهــــدال التنميــــة املســــتدامة مــــرة يف الســــنة ع ــــا مــــدى ي

يف ميــادين الع ــم والتةننلنجيــا وااللتةــار يف إ ــار  ــاال  مناضــيعية  ملناقاــة التعــاون
ةتع ـــق لتن يــــ  أهــــدال التنميــــة املســــتدامة، وي تـــ م يف هــــ ل املناســــبة سيــــا أاــــحام 
ــــي  املنتــــدى فؤــــاء لتيســــ   ــــا يف  ــــال خــــ ةم. ويت ــــا لياــــاركنا فع ي امل ــــ حة املعني

ــــــا أاــــــحام امل ــــــا وإقامــــــة الت اعــــــ  واملناءمــــــة وإواــــــاء الاــــــبةا  ل  ــــــ حة املعني
الاـــراكا  املتعـــددة أاـــحام امل ـــ حة لتحديـــد ودراســـة االحتياجـــا  والمالـــرا  يف 
 ـــال التةننلنجيــــا، مبـــا يف  لــــ  مـــا يتع ــــق من ـــا لالتعــــاون الع مـــ  وااللتةــــار ولنــــاء 
اليلــدرا ، وأيؤــا هبــدل املســاعدة يف ةيســ  ةطــنير وويلــ  وواــر التةننلنجيــا   ا  
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ال التنميــة املســتدامة. واجتماعــا  املنتــدى يــدعن إىل عيلــدها األايــة لالنســبة ألهــد
رئـــيا ا  ـــا االقت ـــادق واالجتمـــاع  قبـــ  اجتماعـــا  املنتـــدى السياســـ  الرفيـــا 
ـــــ ،  ـــــدال مـــــن  ل ـــــة ا  ـــــا، أو، ل ـــــة املســـــتدامة، دـــــت رعاي املســـــتنى املعـــــو لالتنمي

 اعــاة املنضــننمــا مر املــخذرا ، حســ  االقتؤــاء،  لــاالق ان مــا  ــ ل مــن اتافــ  أو
الـــــ ق ســـــي نير فيـــــ ، وع ـــــا أســـــا  التعـــــاون مـــــا منيمـــــ  املنتـــــديا  أو املـــــخذرا  
األخـــرى. ويـــرأ  اجتماعـــا  املنتـــدى دولتـــان مـــن الـــدول األعؤـــاء، و تـــتم مبـــنجز 
ل مناقاــــــا  يعــــــدل الرئيســــــان املاــــــاركان، ويةــــــنن املــــــنجز مســــــااة يف اجتماعــــــا  

متالعــة واســتعرا  ةن يــ  خطــة التنميــة املنتــدى السياســ  الرفيــا املســتنى، يف ســيامب 
 .2015ملا لعد عا  

لــاملنجز امليلــد  مــن املنتــدى يف اجتماعاةــ  يس  ــد املنتــدى السياســ  الرفيــا املســتنى  • 
املتعــدد أاــحام امل ــ حة. وينيــر املنتــدى السياســ  الرفيــا املســتنى املعــو لالتنميــة 

املتعــدد أاــحام امل ــ حة  دحــقال املســتدامة يف املناضــيا الــيت ســت طر  ع ــا املنتــدى
املعـــو لتســـخ  الع ـــم والتةننلنجيـــا وااللتةـــار أل ـــرا  أهـــدال التنميـــة املســـتدامة، 

 مراعيا يف  ل  أفةار ان اء امليلدمة من فريق العم .
مب ــرل  املعــوووتط ــا إىل التناــيا  الــيت ســييلدم ا فريــق األمــا العــا  الرفيــا املســتنى   - ١٢٤

ل تةننلنجيـــا و ليـــة لبنـــاء اليلـــدرا   م ـــرلالب ـــدان منـــنا لاـــ ن جـــدوى إواـــاء التةننلنجيـــا ألقـــ  
 ــــــاال  الع ــــــن  والتةننلنجيــــــا وااللتةــــــار ألقــــــ  الب ــــــدان منــــــنا، ولاــــــ ن م ام مــــــا التنييميــــــة  يف

 امل ــــــرلوالتن ي يــــــة. وســــــن خ  يف االعتبــــــار ةناــــــيا  ال ريــــــق الرفيــــــا املســــــتنى لاــــــ ن وطــــــامب 
اةــ  املخسســية وجناوبــ  التنييميــة، و لــ  هبــدل ة عي ــ  ق ــنل عــا  إواــاال وو ائ ــ  وارةبا  امليلــ  
 ، وسنسعا إىل ةعزيز أوج  التازر ما  لية ةيس  التةننلنجيا.2017

 
 البيا اا والرصد والمتابعة -ثالثا 
إن البياوــا  امل ــن ة والعاليــة اجلــندة مــن املــدخد  األساســية يف ا ــا  اليلــرارا  لــ كاء   - ١٢٥

ووســائ  ةن يــ ها،  2015يف  لــ  اليلــرارا  الــيت ةــدعم خطــة التنميــة ملــا لعــد عــا   و ــ افية، مبــا
امل ـم جـدا  و ةن   ل البياوا  أيؤا أن دسن مـن رسـم السياسـا  ع ـا سيـا املسـتنيا . ومـن

ال كيـــــز ع ــــــا البياوــــــا  الةميــــــة والننعيــــــة، مبــــــا يف  لــــــ  البياوــــــا  امل تنحــــــة، والــــــنيم واإلدارا  
 ــعيدين الــن و ودون الــن و ل رفــا مــن مســتنى اليلــدرا  والاــ افية واملســاءلة اإلح ــائية ع ــا ال

ع ـــا ال ـــعيد ات ـــ  يف إ ـــار الاـــراكة العامليـــة. ول ـــنيم اإلح ـــائية الن نيـــة دور حمـــنرق يف إوتـــا  
ا تمــــا املــــدب واألوســــاي  البياوــــا  وواــــرها وإدارةــــا. وينبالــــ  ةــــدعيم ا لالبياوــــا  والتح يــــ  مــــن

 اليلطان اناق.األكاد ية و 
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وسنســــعا إىل زيــــادة البياوــــا  العاليــــة اجلــــندة وا ســــنة التنقيــــت واملنقــــنمب هبــــا وامل ــــن ة   - ١٢٦
حســـ  وـــنن اجلـــنا وال  ـــة العمريـــة واالوتمـــاء اجلالـــرايف ومســـتنى الـــدخ  واالوتمـــاء العرقـــ  واإلقـــو 

ا  الن نيـة، كمــا وا الـة مـن حيـ  ا  ـرة واإلعاقـة و  هــا مـن ان ـائم  ا  األايـة يف السـياق
سنســعا إىل اســتخدا  هــ ل البياوــا . وســنزيد مــن الــدعم امليلــد  لبنــاء قــدرا  الب ــدان الناميــة  ــ ا 
الالـــر ، مبـــا يف  لـــ  أقـــ  الب ـــدان منـــنا والب ـــدان الناميـــة  ـــ  الســـاح ية والـــدول اجلزريـــة ال ـــال ة 

دعم التيلـــو واملـــاىل، الناميـــة، كمـــا ســـنعم  ع ـــا ح ـــز التعـــاون الـــدوىل، مبـــا يف  لـــ  مـــن خـــدل الـــ
املخسســا  املعنيــة ةــدعيم ل وهنيــ هبــدل زيــادة ةعزيــز قــدرة ا ي ــا  واملةاةــ  اإلح ــائية الن نيــة. 

ــــدوىل، وكــــ ل   ــــا  املتع يلــــة قاــــد املــــنارد واإلو ــــامب ع ــــا ال ــــعيدين الــــداخ   وال وةنحيــــد البياو
حـــا  دســـا املخ ـــرا  البياوـــا  املتع يلـــة لنســـائ  التن يـــ  األخـــرى. وورحـــ  يف هـــ ا ال ـــدد مبيل  

اإلح ـــائية جلميـــا وســـائ  التن يـــ . ووط ـــ  أيؤـــا إىل ال  نـــة اإلح ـــائية، لالتعـــاون مـــا الـــدوائر 
واملنتـــديا  اإلح ـــائية الدوليـــة  ا  ال ـــ ة، أن ةيســـر الرفـــا مـــن مســـتنى ةتبـــا البياوـــا  املتع يلـــة 

لناحيــة االقت ــادية، ع ــا لالتمنيــ  العــالر ل حــدود، ولالــ ل مــن التــدفيلا  املاليــة  ا  األايــة مــن ا
حنـــن  مـــا لـــا قناعـــد البياوـــا  اليلائمـــة، وأن جتـــرق لاوتيـــا  ةيلييمـــا  ملـــدى ك ايـــة اإلح ـــاءا  
الدوليــة  ا  ال ــ ة لتن يــ  خطــة التنميــة املســتدامة، وةعــد ةيلــارير عــن  لــ . و ةــن دســا ةــنافر 

عـــم ويـــم التســـ ي  املـــدب البياوـــا  املنقنقـــة واجليـــدة التنقيـــت ملـــا فيـــ  خدمـــة التنميـــة عـــن  ريـــق د
 واإلح اءا  ا ينية اليت ةنت  مع نما  عن انطو الن نية وفرق االستممار.

وحنــن وســ م لــ ن زيــادة الاــ افية أمــر ضــرورق وممةــن التحيلــق عــن  ريــق واــر مع نمــا    - ١٢٧
حســــنة التنقيــــت و ــــام ة ومســــتيلب ية املنحــــا عــــن األواــــطة اإلمنائيــــة يف  ــــة  إلةــــ وب ماــــ ا 

 ، حســـ  االقتؤـــاء. فا  ـــنل ع ـــا البياوـــا  واإلح ـــاءا  املنقنقـــة يســـاعد ا ةنمـــا  وم تـــن 
ــرز مــن ةيلــد  وف ــم  ع ــا ا ــا  قــرارا  مســتن ة، و ةــن سيــا أاــحام امل ــ حة مــن ةتبــا مــا حي 
أوجــ  التةامــ ، وي ؤــ  إىل املســاءلة املتبادلــة. وســنتع م مــن اليلــائم مــن مبــادرا  الاــ افية ومعــاي  

 تنحــة، وحنــيو ع مــا لاملبــادرة الدوليــة ل اــ افية يف املعنوــة. ووــدرا كــ ل  أايــة امل ةيــة البياوــا  امل
، وواــدد ع ــا أايــة إعــداد ةيلييمــا  الحتياجــا  2015الن نيــة يف خطــة التنميــة ملــا لعــد عــا  

الب ــدان يف  ت ــه ا ــاال   ا  األولنيــة إلةاحــة املزيــد مــن الاــ افية والة ــاءة عــن  ريــق الــرلو 
 الحتياجا  والدعم، ال سيما يف الب دان النامية.لا ا
ــــــا  وحــــــدل ال ية ــــــ  لدســــــت ادة لاــــــة  كامــــــ  مــــــن   - ١٢٨ ــــــا البياو  ــــــ  أن ا  ــــــنل ع 

اإلمةاوا  اليت ةتيح ا البياوـا  لتحيليـق أهـدال التنميـة املسـتدامة وراـدها واستعراضـ ا. وينبالـ  
ا  الدزمـــة لتحنيـــ  البياوـــا  إىل لنـــا أن وعمـــ  ع ـــا ك الـــة الناـــنل ع ـــا وطـــامب واســـا إىل األدو 

مع نمـــا  م يـــدة وعم يـــة. وســـندعم اجل ـــند الراميـــة إىل جعـــ  معـــاي  البياوـــا  قال ـــة لدســـتخدا  
 وهنيــــ ةبادليــــا، مبــــا  عــــ  البياوــــا  املســــتيلاة مــــن م ــــادر  ت  ــــة أســــ   ل ميلاروــــة واالســــتخدا . 
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لتحيليـــق زيـــادة كبـــ ة يف اإلملـــا   اجل ـــا  ال اع ـــة املعنيـــة، العـــا  من ـــا وانـــاق، ةيلـــدم ميل حـــا ل
لعـــــد  لالبياوــــا  وا  ـــــنل ع ي ــــا واســـــتخدام ا ع ــــا ال ـــــعيد العــــامل ، دعمـــــا نطــــة التنميـــــة ملــــا

 .2015 عا 
نينمــة األمــم املتحــدة اليليــا ، لالتاــاور مــا املخسســا  املاليــة الدوليــة، مبكــ ل    وهنيــ   - ١٢٩

لتنميـة املسـتدامة ال ةيلـه عنـد و ـي  ال ـرد لنضا ميلـاييا  ـ افة ليليـا  التيلـد  اتـرز يف ديليـق ا
من الدخ  اليلـنم ، لاالسـتناد إىل املبـادرا  اليلائمـة، حسـ  االقتؤـاء. وينبالـ   ـ ل امليلـاييا أن 
ة خــ  يف ا ســبان ال يلــر  ميــا أ ــةال  وألعــادل، واأللعــاد االجتماعيــة واالقت ــادية والبي يــة ل نــاة  

ســـتنيا . وسنســــعا إىل وضـــا وةن يـــ  األدوا  الدزمــــة ات ـــ ، والمالـــرا  ا ية يـــة ع ــــا سيـــا امل
لتعمــــيم مراعــــاة التنميــــة املســــتدامة، إضــــافة إىل راــــد  قــــار التنميــــة املســــتدامة ملخت ــــه األواــــطة 

 االقت ادية، مبا يف  ل  السياحة املستدامة.
وســــتةنن  ليــــا  املتالعــــة واالســــتعرا  أساســــية يف ديليــــق أهــــدال التنميــــة املســــتدامة   - ١٣٠
العمـ   سائ  ةن ي ها. وو تـز  لـاال راي الةامـ ، ع ـا املسـتنيا  الـن و واإلق يمـ  والـدوىل، يفوو 

لة الـــة املتالعـــة املدئمـــة وال عالـــة ل نـــناة  املتنخـــاة مـــن ذنيـــ  التنميـــة وسيـــا وســـائ  ةن يـــ  خطـــة 
. ولتحيليـــق  لـــ ، ســـيةنن مـــن الؤـــرورق ك الـــة ماـــاركة الـــنزارا  2015التنميـــة ملـــا لعـــد عـــا  

املعنيــة والســ طا  ات يــة وال ملاوــا  الن نيــة وامل ــارل املركزيــة واجل ــا  التنييميــة املاليــة، إضــافة 
ا الرئيســـيا، وامل ـــارل اإلمنائيـــة الدوليـــة األخـــرى، واملخسســـا  إىل أاـــحام امل ـــ حة املخسســـي  

اـــ ا ال  ـــان املعنيـــة األخـــرى، وا تمـــا املـــدب، واألوســـاي األكاد يـــة، واليلطـــان انـــاق. وحنـــن و
اإلق يميــة التالعــة لألمــم املتحــدة ع ــا اليليــا ، لالتعــاون مــا امل ــارل واملنيمــا  اإلق يميــة، قاــد 
 خ اةا واسليا  اليلائمة، اليت  ةن أن ةركز ع ا اجلناو  املنضنعية من لروام  العم  ا اىل.

دمـــ  األمـــم املتحـــدة التمنيـــ  الـــ ق ةيل متالعـــة وإونـــا ويلـــدر الـــدور الـــ ق ةيلـــن  لـــ  عم يـــة  - ١٣١
لعــد  ل تنميـة. وحنــن وــدرا الــروالو اليلائمــة لــا عم يــة ذنيــ  التنميــة ووســائ  ةن يــ  خطــة التنميــة ملــا

، وواـــدد ع ــا ضـــرورة عم يــة مةرســـة ملتالعــة واســـتعرا  النــناة  املتنخـــاة مــن ذنيـــ  2015عــا  
أن ةةـــنن هـــ ل  ، ع ـــا2015التنميـــة، وكـــ ل  سيـــا وســـائ  ةن يـــ  خطـــة التنميـــة ملـــا لعـــد عـــا  

الــيت ســيبت لاــ هنا يف مــخذر  2015العم يــة مد ــة يف عم يــة املتالعــة واالســتعرا  ملــا لعــد عــا  
. وينبالــ  لعم يــة املتالعــة أن ةيلــيم 2015قمــة األمــم املتحــدة العتمــاد خطــة التنميــة ملــا لعــد عــا  

اة مـــن ذنيـــ  التنميـــة التيلـــد  اتـــرز، ودـــدد العيلبـــا  والتحـــديا  الـــيت ةناجـــ  ديليـــق النـــناة  املتنخـــ
وةعـــنمب ةـــنف  وســـائ  التن يـــ ، كمـــا ينبالـــ   ـــا أن ةاـــ ا ةبـــادل الـــدرو  املســـت ادة مـــن الت ـــارم 
ع ـــا ال ـــعيدين الـــن و واإلق يمـــ ، وةعـــاج املناضـــيا اجلديـــدة والنا ـــ ة  ا  ال ـــ ة لتن يـــ  هـــ ل 

وىل إجــــراءا  انطــــة، عنــــد االقتؤــــاء، وةيلــــد  ةناــــيا  يف  ــــال السياســــا  ليتخــــ  ا تمــــا الــــد
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لاــ هنا. وســنعم  أيؤــا ع ــا زيــادة التنســيق والة ــاءة يف عم يــا  األمــم املتحــدة، وع ــا ة ــادق 
 االزدواجية والتداخ  لا املناقاا .

وو تــز  لاملمــالرة يف العمــ  هبــ ل انطــة ا امــة مــن خــدل عم يــة ل متالعــة مةرســة ومعــززة   - ١٣٢
منتـــدى ســـننيا ل م  ـــا االقت ـــادق واالجتمـــاع   ةســـتخد  ال ةيبـــا  املخسســـية اليلائمـــة وةاـــم 

عــن متالعــة ذنيــ  التنميــة، ةةــنن املاــاركة فيــ  عامليــة ع ــا املســتنى ا ةــنم  الــدوىل، وي ع ــن عنــ  
خـــدل الـــدورة ا اليـــة ل م  ـــا. وةةـــنن  رائـــق املاـــاركة يف املنتـــدى هـــ  و ســـ ا املعمـــنل هبـــا يف 

املنتـــدى مـــا ي ـــ  إىل وســـة أيـــا ، يةـــر  يـــن  من ـــا املـــخذرا  الدوليـــة لتمنيـــ  التنميـــة. ويســـتالرمب 
لدجتمــــان انــــاق الرفيــــا املســــتنى مــــا مخسســــا  لريتــــنن وودز ومنيمــــة الت ــــارة العامليــــة ومــــخذر 
األمم املتحدة ل ت ـارة والتنميـة، إضـافة إىل ج ـا  معنيـة مخسسـية وج ـا  معنيـة أخـرى، حسـ  

أيـــا  ملناقاـــة عم يـــة متالعـــة واســـتعرا   أولنيـــا  االجتمـــان ووطاقـــ ، ويةـــر  مـــا ي ـــ  إىل أرلعـــة
. وة ـــ  2015النـــناة  املتنخـــاة مـــن ذنيـــ  التنميـــة ووســـائ  ةن يـــ  خطـــة التنميـــة ملـــا لعـــد عـــا  

استنتاجا  وةنايا  املنتدى املت ق ع ي ـا ع ـا ال ـعيد ا ةـنم  الـدوىل يف  مـ  عم يـة متالعـة 
املنتـــدى السياســـ  الرفيـــا املســـتنى يف إ ـــار  2015 واســتعرا  ةن يـــ  خطـــة التنميـــة ملـــا لعـــد عــا 

املعـو لالتنميــة املســتدامة. ولاإلضـافة إىل  لــ ، ةخخــ  أيؤــا يف ا سـبان مــداوال  منتــدى التعــاون 
اإلمنائ ، وفيلا ل نالية املنن ة ل . وي عيلد ا ـنار الرفيـا املسـتنى ل  معيـة العامـة لاـ ن ذنيـ  التنميـة 

الرفيـا املسـتنى، دـت رعايـة اجلمعيـة، ع مـا لـ ن املنتـدى ساليلا أو ةاليا مبا رة ل منتدى السياسـ  
 سننا . السياس  الرفيا املستنى ينعيلد ك  أرلا

ولة الــــة عم يــــة متالعــــة معــــززة ع ــــا ال ــــعيد العــــامل ، واــــ ا األمــــا العــــا  أن يعيلــــد   - ١٣٣
مـة اجتماعا ل رقـة عمـ  ماـ كة لـا النكـاال ، ةؤـم املخسسـا  الرئيسـية اـاحبة امل ـ حة ومنين 

األمـــم املتحـــدة، مبـــا يف  لـــ  ال ـــناديق والـــ ام  والنكـــاال  املتخ  ـــة الـــيت لـــدي ا واليـــا   ا  
ةن يـ  األهـدال  ا ة لاملتالعة، لنـاء ع ـا انـ ة املةتسـبة مـن فرقـة العمـ  املعنيـة لراـد المالـرا  يف
ـــة. وةيلـــد  فرقـــة العمـــ  املاـــ كة لـــا النكـــاال  ةيلريـــرا ســـننيا عـــن ال تيلـــد  اتـــرز يف اإلمنائيـــة لألل ي

، 2015ديليــق النــناة  املتنخــاة مــن ذنيــ  التنميــة وةــنف  وســائ  ةن يــ  خطــة التنميــة ملــا لعــد عــا  
وةنفر التنجي  يف املتالعة ا ةنمية الدولية  ـ ل انطـة مـن حيـ  التيلـد  اتـرز والمالـرا  اليلائمـة يف 
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