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 الدورة الخامسة عشرة

 بربادوس )مؤتمر افتراضي(

 2021تشرين األول/أكتوبر  3-7

والصااااااااب  ا داراااااااا ة الدورة   77 الاإلعالن الوزاري الصااااااااامر ع  م  وعة    
 الخامسة عشرة لألونكتام

 م  عدم ال ساواة والضعف إلى الرخاء لل  يع  

والصاا،ن، و د امتما ا افتراضاافا  في بريدمتاو ،    77 النحن، وزراء الدول األعضاااء في موموع   
بربادوس، بم اساا   الدورا المام اا  عشاارا لمؤتمر األمح المتحدا ل توارا والت مف  )األونلتاد المام، عشاار(، 

( الم اااااااااتمرا 19-يزال الاالح يوامه ما ح  مرض ف،روس كورونا )كوف،د وساااااااااث اري اسااااااااات  ا ي،  ،  ا
 متماعف ، التي زادت  دتها نتفو  التحديات المتزايدا أمام تاددي  األطراي،وعوا بها اا تصادي  واا

عن تقديرنا وامت ان ا لحكوم  بربادوس وشااااابها اسااااتضاااااف  امتماع ا اافتراضااااي، ول دعح  ونارب 
 ال ابت المقدم ل م ظم  من أمل إنواح هذا اامتماع الوزاري،

وساااااااتاريكا في م صاااااااب األم،   الاام  ل ونلتاد،  بتا،،ن ال ااااااا،دا ريبفكا نري  ااااااا ا  من ك  ونر ب 
والصاااااااا،ن لوهودها الرامف  إلو ب اء أونلتاد أ وي، متى ا،ن إلو زيادا تازيز   77 الونؤكد لها دعح موموع  

 والص،ن، 77 الروابث ب،ن األونلتاد وموموع  ال

ا  الت مفا  ووااااااااااااااو  باالادور المحوري ل مح المتحادا في ال ظاام الادولي، وتحاديادا  في م،اد ون اااااااااااااا ح 
 41/128في ذلا  الح  في الت مفا ، وفقاا  ل قرار  ال اااااااااااااايم واألمن الادول،، ن وا ترام  قو  ا ن اااااااااااااااا ، بماا

 ،1986كانو  األول/دي مبر  4الصادر في 

يتا    بااادور األونلتااااد بووااااااااااااااماااه مهااا  الت  اااااااااااااا،  دا ااال م ظومااا  األمح المتحااادا  فماااا وناااذك ر 
المتلام   لم اا ل التوارا والت مف  والم اا ل المترابى  في مواات المالف  والتل ولومفا وااسات مار  بالماالو 

 والت مف  الم تدام ،

لتااد، وع و وماه المصااااااااااااااو  دعم اا ل تاا ا المؤتمرات الوزاريا  ال ااااااااااااااابقا  ل ون  ونؤكاد من مادياد 
 ،2008 ، واتما  أكرا لاام2012 ، وواي  الدو   لاام2016 ما فكفانو ن،روبي لاام

والصاااا،ن، وع و ومه المصااااو  ا عي   77 الا عينات ال ااااابق  لموموع    ونا،د كذل  تأك،د 
را لمؤتمر األمح المتحدا الم ب   عن امتماع ا الوزاري الذي ُعقد في ن،روبي ع و هامش الدورا الرابا  عشااااا 
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وا عي  الوزاري الاذي اعتمادا اامتمااع  2016ل تواارا والت مفا  )األونلتااد الرابش عشاااااااااااااار( في تموز/يولفاه 
 ،2020في تشرين ال اني/نوفمبر  77 الال  وي الرابش واألرباو  لوزراء  ارمف  موموع  

تزال ذات واااا   ويوب التم اااا   دولي امن مديد أ  االتزامات الحالف  ل موتمش ال ا  ونؤكد أيضاااا  
، و ى  عمل أدي، أبابا، وإعي  األمح المتحدا بشأ  2030 في ذل   ى  الت مف  الم تدام  لاام بها، بما

)برناما عمل اساى بول(، وأي اتما    2020-2011ل اقد ا  الح  في الت مف ، وبرناما عمل أ ل الب دا  نمو 
األمح المتحدا المام، الما ي بأ ل الب دا  نموا ، والوثا   المتامف    ف ذي واا   ُيتوواال إلفه في مؤتمر 

ل قم  الاالمف  لموتمش الما ومات وإعي  م اد ها و ى  عم ها، وإطار ساااااااااااا داي ل حد من مماطر اللوار  
، 2024-2014، وبرناما عمل ف،، ا لصاااااااااااااالا الب دا  ال امف  ن،ر ال اااااااااااااا  ف  ل اقد 2030-2015ل مترا 

ل ل دول الوزري  الصاااة،را ال امف  )م اااار سااااموا(، واتما  باري،، وبروتوكول ك،وتو  وإمراءات   الامل الماوَّ
بمومب اتماقف  األمح المتحدا ا طاري  بشااااااااأ  تة،ر الم ار، والدورات ال ااااااااابق  لمؤتمر األطراي في اتماقف  

ذل  الدورا ال ااااااااادساااااااا  والاشاااااااارين  األمح المتحدا ا طاري  بشااااااااأ  تة،ر الم ار واتماقف  الت وع الب،ولومي، وك
المقب   لمؤتمر األطراي في اتماقف  األمح المتحدا ا طاري  بشاااااااااأ  تة،ر الم ار، والدورا المام ااااااااا  عشااااااااارا 
لمؤتمر األطراي في اتماقف  الت وع الب،ولومي، وإعي  الدو   بشاااااااااااأ  ااتما  المتا   بالووانب المتصااااااااااا   

   الاام ،بالتوارا لحقو  الم لف  الملري  والصح

عن التزام ا الراسااان ب ظام تواري متادد األطراي  ا ح ع و القواعد وشاااماي ون،ر تم،،زي   ونارب 
 وممتوح وشامل ل ومفش ع و ال حو المو د في م ظم  التوارا الاالمف ،

ساااافما نحو تحق،   ، وا77 الع و أنه  د ُأنوز الل ،ر م ذ ساااا   م،يد األونلتاد وموموع   ونؤكد 
مف  الم اتدام  في أباادها اا تصاادي واامتماعي والب،.يو ومش ذل ، ف   أومه عدم الم ااواا والضااف الت  
 يوال م اهم  األونلتاد أك ر أهمف  من أي و ت مضو، تزال تلد ر عفش مزء كب،ر من ال شري ، مما ا

ذ إمراءات أ  هااذا لف ااااااااااااااات المرا األولو التي تاادعو ف،هااا موموعت ااا إلو اتمااا ونؤكااد من مااديااد 
، وعادم 19-متضااااااااااااااافرا لموامها  التهاديادات الوموديا  التي تحاد  باال شااااااااااااااريا و ومش ذلا ، فا   ماا حا  كوف،اد

الم اااااااااااااااواا في الحصااااااااااااااول ع و ال قا ات، وات اع ال ها اانمرادي، واا تيل األم بي، واللوار  الىبف ف  
ت ا نتامف ، وتا ر التحول األ ،را، والحواد  ال حري  والصاااااااااا اعف ، ونزوح األشااااااااااما ، وضاااااااااااف القدرا

الهفك ي، وبثء وت،را ت ويش اا تصاااااااااااااااادات، وانااادام األمن الةااذا ي، ك هااا اواهر تؤكااد الاوا ااب الح ف فاا  
 ل تقاع، عن الامل،

 لذا، فمي هذا الصدد: 

نؤكاااد من مااادياااد أن اااا عم  اااا مااااهااادين، في ن،روبي، من أمااال اانتقاااال من القرارات إلو الامااالو  -1
هو أفضاااااال وأ  ن تقل من ا مراءات  أ  الاالح الذي ن فش  فه ال،وم يم ي ع ، ا أ  نمال ماويتضااااااا م فا  

 إلو ال تا ا الم موس و

ر بأ  التحديات ا نما ف  األساااسااف  المىرو   م ذ األونلتاد الرابش عشاار ا -2 تزال  ا م ، وأنها  نذك 
الحصااار، عدم الم ااااواا،  ساااب،ل الذكر او وتشااامل هذا التحديات، ع و 19-تما مت من مراء ما ح  كوف،د

والضاااااااااااف، واثار تة،ر الم ار، والتداب،ر الق ااااااااااري  اانمرادي ، وفقدا  الت وع الب،ولومي، واللوار  الىبف ف  
واللوار  التي من وا ش ا ن اا ، وأزم  الديو  المتصااعدا، وانادام القدرا الت اف اف ، وااعتماد ع و ال ا ش 

وال ىال ، وانادام األمن  ا ،تهيك وا نتاج ن،ر الم اتدام ، و اعدا ا نتاج األ ل ت وعاألسااساف ، وأنماا ااسا 
الةذا ي، ونقص المدمات األساااسااف  والب ف  التحتف ، والتدفقات المالف  ن،ر المشااروع  واألنشااى  التي تلمن  

لدول واألفراد وساااااااااااابل وراء  دوثها، واألزمات الصااااااااااااحف  التي تؤثر ع و التوارا، وهي ممفاا  تاو  ت مف  ا
 عفشهح، وت ته   قهح في الت مف و
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ي  د ت زناد أزم  إن ااااانف  وامتماعف  وا تصااااادي  تت اااابب في دمار 19-ن اااا ح بأ  ما ح  يكوف،د -3
يتا   بالت مف  ال شااااااااااري  وأهداي الت مف    الموتماات وتاك، م ااااااااااار المكاسااااااااااب الح،وي  التي تحققت  فما

إلو تما ح أومه عدم الم ااااااااواا في عدا مواات  19-أدت ما ح  كوف،د الم اااااااتدام و وبا ضااااااااف  إلو ذل ،
وكشاامت عن مواطن الضاااف ااسااتراتفوف  ل ب دا  ال امف  التي تأثرت بالوا ح  بشااكل ن،ر مت اساابو وفو  

ساااافما المقراء والم.ات  كل شاااايء، أثرت الوا ح  إلو  د با،د ع و  فاا ال اس الاادي،ن وساااابل عفشااااهح، وا
الذين يكافحو  لل ااااااااااب ال فش في عالح شااااااااااديد التماوتو وني ل بق   الوت،را ن،ر المتلاف.  األضاااااااااااف،  

هذا الصاااادد، نلرر تأك،د الحام  إلو توف،ر ال قا ات ب اااارع   ، وفي19- طي  عم ف  الت  فا ضااااد كوف،د
في ذل   بما ،ا  ساااااااااافما في الب دا  ال امف  وأ ل الب دا  نمو  وفاالف  وبأساااااااااااار ماقول  وم صاااااااااام  ل ومفش، وا

الم اااااااااااااااعي الوااريا  في م ظما  التواارا الااالمفا  ل  ظر في التم ي مؤ تاا  عن باق أ كاام ااتماا  المتا   
وا توا ه وعيمه، والمقتر ات   19-بووانب  قو  الم لف  الملري  المتص   بالتوارا ل و اي  من مرض كوف،د

 و 19- ح  كوف،داأل ري المتا ق  باستواب  م ظم  التوارا الاالمف  لوا

لينتقااااال من ا مراءات إلو ال تااااا ا  ا  نارب عن تى ا ااااا إلو أ  يوفر عهااااد برياااادمتاااااو  إطااااار  -4
الم موساااا  في التصاااادي لهذا التحدياتو ويوفر الاهد الذي ن اااااو إلو إبرامه م هاج عمل لتحم،ز التة،،رات 

والصااااااااااا،ن، يا ي ذل  إعادا   77 ال   في ذل  في ال ظام المتادد األطرايو وبال  ااااااااااا   لموموع اليزم ، بما
األونلتاد إلو مكانه الصااااحفا بوواااامه م تدي األمح المتحدا لب اء تواف  ذي مةزي في اخراء واتماذ  رارات 

 بشأ  القضايا الر ف ف  المترابى  المتا ق  بالتوارا والت مف  والقضايا التي تؤثر ع و الت مف و

ن ااتاد لي تماء بالذكري ال اا وي   ونحن  تزداد إلحا ا   هذا التحواتاء  مر إ  ضاارورانشاادد ع و أ   -5
و وساااااافشااااااكل ذل  الحد ، في أعقاب ما ح  2024 واألونلتاد في عام 77 الال اااااات،ن المشااااااترك  لموموع  

نو لذا، والصاااااااا،  77 الفتئ يتبوؤها األونلتاد وموموع   ل مكان  الهام  التي ماا     ف ف ا  ، اناكاساااااااا 19-كوف،د
نحن نىما أ  تؤتي مهودنااا ه ااا في امتماااع ااا اافتراضااااااااااااااي في بربااادوس ثمااار هااا بح ول تااارين الحااد  

وتازيز وضااما   ا ،المذكور، بوسااا ل م ها ت شاافث األونلتاد كوزء من ال ظام المتادد األطراي األوسااش نىا 
في ذلا  في واااااااااااااا ش القرارات  المشاااااااااااااااركا  المواديا  ل ب ادا  ال اامفا  في ال ظاام اا تصااااااااااااااادي الااالمي، بماا

واألونلتاد في  77 النظرا  ألن ا ن اااتاد لي تماء بالذكري ال ااا وي  ال ااات،ن المشاااترك  لموموع    اا تصاااادي و
ل مكان  الهام  التي ا     ف ف ا  ، اناكاساااااااا 19-و وساااااااافشااااااااكل ذل  الحد ، في أعقاب ما ح  كوف،د2024 عام
والصاااااااااااااا،نو لاذا، نحن نىما أ  تؤتي مهودناا ه اا في امتمااع اا   77 الفتئ يتبوؤهاا األونلتااد وموموعا   ماا

اافتراضااااااااي في بربادوس ثمار ها بح ول تارين الحد  المذكور، بوسااااااااا ل م ها ت شاااااااافث األونلتاد كوزء من 
المشاااااااااااارك  المودي  ل ب دا  ال امف  في ال ظام   وتازيز وضاااااااااااما   ا ،ال ظام المتادد األطراي األوساااااااااااش نىا 

 في ذل  في و ش القرارات اا تصادي و اا تصادي الاالمي، بما

نشااااااااااااااادد ع و األهمفا  التااريمفا  لمهمت اا، التي تاأتي في هاذا ال حظا  التااريمفا و وبح ول الاذكري  -6
أهداي الت مف  الم اااتدام و   ت قو ساااوي سااات سااا وات  بل التارين الم اااتهدي لتحق،  ال ااا وي  المشاااترك ، لن

ويمكن أ  ي ااهح عم  ا الىموح في واافان  وثفق  تم ف  ى  الت مف  الم ااتدام و وي  ةي أ  ت ااهح مهودنا 
لب اء تواف  في اخراء في األونلتاد في تحديد م اااتقبل  ى  الت مف  ع و الصاااا،د الاالمي نم اااهاو والتحدي 

عم  ا في ال اا وات الق ،   القادم  تح اا،ن   ى  الت مف    والمرواا  المىرو ا  واضااحا : ي  ةي أ  ي ااتهدي
 في ذل  التاو،ل بت م،ذ أهداي الت مف  الم تدام و ع و الصا،د الاالمي، بما

نلرر دعوت ا إلو تازيز ب اء تواف  في اخراء دا ل األونلتاد بشاااااااأ  القضاااااااايا التواري  وا نما ف   -7
ع ها م ا شااات األونلتاد دروسااا  هام  بشااأ  أنواع القضااايا التي  الر ف ااف و فقد أفرزت ال تا ا التي تممضاات

مم،دا ا   أفلار ا  يمكن اسااتلشااافها بام  من  يل الم ا شااات الحكومف  الدولف و و د ول دت هذا األنشااى  أيضاا 
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يمكن تىبفقهاااا في األونلتااااد وبح هاااا في أمااااكن أ ريو ومش ذلااا ، فااا   الق،ود الممروضاااااااااااااااا  ع و الركن  
 ت ما ل دول األعضاء بتحق،  ا مكانات اللام   لهذا األفلارو عمل األونلتاد لح التماوضي في

 عرض إنوازع و ا  نامل أيضاا  وأ نلتمي بب اء تواف  في اخراء فح ااب،   نشاادد ع و ضاارورا أا -8
القضاااايا ا نما ف  التي تؤثر ع و التوارا الاالمف  واا تصااااد الاالميو ولذل ، ف ن ا نتى ش إلو  عن ووااامي

ساااااااافما مو ، التوارا  مواواااااااا   تازيز الوافم  التماوضااااااااف  الم وط  باخلف  الحكومف  الدولف  ل ونلتاد، وا
في عمل األمح المتحدا األوساااش نىا ا  ا  وم اشااار ا  مم،دا  نتى ش إلو أ  ت اااهح هذا ال تا ا إساااهام والت مف ، كما

 في موال الت مف و

 ااااح بها ركن ال ح  والتح ،ل وركن التااو  التق يم وهما رك ا   نشاااادد كذل  ع و األهمف  التي يت  -9
 كا  ال يث  لامل األونلتادور ي  ةي أيضا  تازيزهما بغف  تحق،  التواز  والتآزر ب،ن ممفش األ

نلرر تأك،د دعوت ا إلو التوول إلو تواف  عالمي مديد في اخراء بشأ  ت شفث تاددي  األطراي،  -10
ال امف  ل تصااااااااادي بماالف  ل تحديات الصاااااااااحف  واامتماعف  واا تصاااااااااادي  الاالمف   وتازيز واااااااااوت الب دا 

، من  يل ت اام،ر ا رادا 19-تؤكد ذل  ما ح  كوف،د المتمشااف ، وهو مى ب تم، الحام  إلو ت ب،ته، كما
 الوماعف  ل  شاااااااري  من أمل التصااااااادي بشاااااااكل  اساااااااح ل تحديات ا نما ف  الىوي   األمد، وكذل  التهديدات

الومودي  التي تحد  ب ا ممفاا و ويوب أ  ي صاااااااب تمل،رنا ع و مال إدارا الشاااااااؤو  اا تصاااااااادي  الاالمف  
سااافما من  يل ضاااما   درا الب دا  ال امف  ع و المشاااارك  بصاااورا مودي  في  نحو الت مف ، واا   مومه   ق

 و ش القرارات التي تؤثر ع و  اضرها وم تقب هاو

  أل  التهديدات المحد   بتاددي  األطراي، وع و ومه المصااااااو  إعي  وي اااااااورنا شااااااديد الق  -11
وتىب،  التداب،ر الق ااااااري  اانمرادي ، ب ةت م ااااااتوي  ى،را  في ال ومود دا ل واضااااااح  ع و أزم  متاددا 

بتوافر ا رادا ال افاساف  ل دول األعضااء ومن  يل الامل الدولي القوي والم  ا و  يمكن   ها إا األبااد ا
وتتاارض هذا التداب،ر والتشاارياات مش م، ا  األمح المتحدا والقواعد والم ادا التي تحكح الاي ات ال اا مف  

في ذل  الح  في الت مف ، والقانو    ب،ن الدول وتشاااكل انتهاكا  م ااافما  ل قانو  الدولي، و قو  ا ن اااا ، بما
ا  سا بف ا  يؤثر إوادار وتىب،  هذا التداب،ر تأث،ر  االدولي ا ن ااني، و واعد وم ادا م ظم  التوارا الاالمف و و 

يا،  سبل عفش ورفاا شاوب الب دا   أنه ا ع و ا تصادات الب دا  ال امف  ومهودها ا نما ف  فح ب، كما
مهود الب دا  الما ف  م اشاااارا ون،رها ع و امتداد ساااا  اااا   ال فم  ودا ل ا  الم ااااتهدف  فقث، بل يقوض أيضاااا 

 ال ظح المالف و

نادعو با لحااح شاااااااااااااادياد إلو دعح تاادديا  األطراي، وتو اب أي نوع من الموا ف األ ااديا  الوااناب  -12
فرض أي  وان،ن ولوا ا ت ظفمف  ا    اطاا   سافما التداب،ر الق اري  اانمرادي ، ونرفق رفضا  واامت اع ع ها، وا

اانمرادي ، اا تصااااااااادي  م ها تحد  اثارا   ارج إ  فح الدول  وممفش األشااااااااكال األ ري من التداب،ر الق ااااااااري  
في ذلا  الوزاءات األ ااديا  الوااناب ضااااااااااااااد الب ادا  ال اامفا ، ونحا  الموتمش الادولي  والماالفا  والتوااريا ، بماا

 ع و اتماذ إمراءات عام   وفاال  ل قضاء ع و استمدام هذا التداب،رو

لاذا، نادعو إلو تحادياد ومااالوا  الظروي ومواطن الضاااااااااااااااف المريادا من نوعهاا التي تاااني م هاا   -13
الب دا  ال امف  إذا أردنا التصاااااااااادي بماالف  لهذا التحديات وتحق،  الم اااااااااااواا والر اء ل ومفش مش مراعاا أ د 

ونحن  و: يلن يتم ف أ د عن الركبي2030 الم ادا األسااااااااساااااااف  الواردا في  ى  الت مف  الم اااااااتدام  لاام
باااالحاااامااا  إلو تازيز التاااااو  ا نماااا ي ودعح الب ااادا  ال اااامفااا  لتحق،  أهاااداي الت مفااا    ي الوا شنهتااادي ف

ساااافما من  يل تازيز وسااااا ل الت م،ذ وت شاااافث الشااااراك  الاالمف  من أمل الت مف  الم ااااتدام   الم ااااتدام ، ا
 من أهداي الت مف  الم تدام و 17الهدي  يتماشو مش بما
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ر بأ  أفري فا تواول المشارك  ع و نحو ن،ر متلافئ في التوارا ال -14 دولف ، وتااني من ضاف نذك 
 2030 القدرات ا نتامف  والتحوات الهفك ف ، وتحتاج إلو الدعح في تحق،  األهداي المحددا في  ى  عام

و ول ب دا  ال امف  ن،ر ال اا  ف  ا تفامات  اوا  في مواات التوارا وااسات مار والب ف  2063 و ى  عام
 ،ن توامه الدول الوزري   تم   سااااااااااااوا لو وفي ها ب دانا  االتحتف  وال قل الاابر والت مف ، بال ظر لوضااااااااااااا

الصااة،را ال امف  ع  ات لوم ااتف  تواري ، فمن الضااروري التصاادي ل تحديات األ ري التي تاترضااها، والتي 
ترت ث بمىر الاوز عن ساداد ديونها، وسارع  تأثرها بتة،ر الم ار، وواةر  وح ا تصااداتهاو وأل ل الب دا  

ون،رها من اا تصاااااااادات الضااااااا فم   ا ،ا الب دا  التي ت اااااااتاد أل  ُترف ش من ف.  أ ل الب دا  نمو ف،ه بما ا ،نمو 
هفك فا  وال ااااريا  التأثر بالصاااادمات والصااااة،را، ا تفامات ومشاااااكل  اواااا  ب اااابب وااااةر  ومها، وأومه 

 ادا  بحااما  إلو القصااااااااااااااور في ب ،تهاا التحتفا ، وعادم ت ويش م توااتهاا، واناادام وفورات الحوح لاديهااو فهاذا الب 
الدعح من أمل الحماظ ع و نمو ا تصاااااااااااااادي م اااااااااااااتديح، ومذب ااسااااااااااااات مار ا نتامي، وال هوض بىا تها 
ا نتامف  و درتها الت اف اف و ونشا،ر كذل  إلو أ  الب دا  المتوساى  الد ل تااني من مواطن ضااف متزايدا 

لتدفقات عالمف  من ال  ش واألموال دو   ب بب زيادا اانمتاح اا تصادي والمالي، وهي بذل  تار ض نم ها
تزال  ضاااااااامانات م اساااااااا  ، ومن ثح فهي مارضاااااااا  لمىر التأثر باألزمات الاالمف  أك ر من ن،رها، ب، ما ا

تااني من المقر وعدم الم ااواا وارتماع مادات ال ىال ، وتوامه  ىر الو وع في فن الد ل المتوساث وبثء 
 ا تصاديووت،را التحول الهفك ي والت ويش ا

في ذل  عن  ، بما19-ندعو إلو مواواااا   ال ظر في التداب،ر الرامف  إلو التصاااادي لوا ح  كوف،د -15
عن المقتر ات األ ري   طري  التم ي عن الووانب المتصااااااااااا   بالتوارا في  قو  الم لف  الملري ، فضاااااااااااي  

اا تصاااادي، وتازيز التحول الهفك ي المتا ق  بكففف  التصااادي ل وا ح  من  يل ب اء القدرا ع و الصااامود 
ي ما ل دول بالحماظ  الم تدام والشامل ل ومفش، وإيواد الح،ز اليزم ل تد ل في موال ال فاس  المالف ، مما

ع و اساتقرار اا تصااد الل ي لوذب ااسات مار الما  وضاما  اساتدامته، وزيادا ااسات مار الاام، وتأم،ن  
 شاااامي  ا  ا تصاااادي ا  باد زوالها في كل مكا ، وهذا ي ااات زم انتااشااا  الوا ح  إا ت تهي ااساااتدام  المالف و ولن

فروااا  ا  يق ل من أومه عدم الم ااااوااو لذا، نؤكد الحام  الم ح  إلو أ  تتاح ل ب دا  ال امف  وأ ل الب دا  نمو 
الصاادد إلو  الو ت الم اسااب، وندعو في هذا مت اااوي  ل حصااول ع و ال قا ات والايمات دو  عوا   وفي

يت اااااااااااااا و في أ رب و ات ممكن ضااااااااااااااماا  تااافي الومفش من  زياادا إنتااج وتوزيش ال قاا اات والايماات كفماا
 الوا ح  ع و  دم الم اواا وبشكل م تدامو

ت اااااببت في انمماض كب،ر في ااسااااات مار األم بي الم اشااااار،   19- ني ل بق   بالغ أ  أزم  كوف،د  -16
في الما   إلو تري ،و  دوار في    35م بي الم اشاااااااااااار الاالمف  ب  اااااااااااا    ،  ترامات تدفقات ااساااااااااااات مار األ 

ضوء هذا اانمماض، انهارت تدفقات ااست مار إلو القىاعات ذات الص   بأهداي الت مف    و وفي 2020 عام 
الو ات نم ااااااااااااااه،   و وفي 2015 الم اااااااااااااتاداما  في باق الب ادا  ال اامفا ، بح،ا  ُألةي التقادم الاذي ُأ رز م اذ عاام 

لفصااااال إلو    2019 في الما   عن عام   80نه ع و الرنح من زيادا التمويل الاالمي الم اااااتدام ب  ااااا   ني ل أ 
 ، ف   ماظح هذا التمويل يتركز وُي م   في الب دا  المتقدم و 2020 تري ،و  دوار في عام   3,2ي اهز  ما 

الاالمي ل مشااارك  في لذا، ندعو ممفش الب دا  وأوااحاب المصاا ح  إلو بذل مهود ع و الصااا،د   -17
إمراءات تمضااااااااااااااي إلو التحول لتازيز ااساااااااااااااات مااارات وتموياال الت مفاا  من أماال ب اااء القاادرا ا نتااامفاا  في 
ا تصاااااااااااادات ا وتحق،  التاافي الم اااااااااااتدام من الوا ح  وإزال  ممفش الا  ات في هذا الصاااااااااااددو وندعو أمان  

  ااااا   ااسااااات مار بأكم ها لتاب.  وتومفه األونلتاد إلو الامل مش ممفش أواااااحاب المصااااا ح  ع و امتداد سااااا 
في ذل  من  يل م تدي ااسااااات مار الاالمي واأل دا  ال ااااا وي  التي  ااسااااات مار وزيادا أثرا ا نما ي، بما

عن مواوااا   عم ها ع و تحدي    ُتاقد ع و هامش الم تدي بشاااأ  التمويل وااسااات مار الم اااتدام، ن، فضاااي  
همفا  زياادا الوعي وب ااء القادرات لادعح الب ادا  ال اامفا  في امتاذاب اتماا اات ااساااااااااااااات ماارو ونشااااااااااااااادد ع و أ 
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ااساااات مارات التي ت ااااهح في تحق،  األهداي ا نما ف  الوط ف ، وتدعح نقل التل ولومفا، وتحمز     فر  
 الامل وال مو والت مف  الشام ، نو

توامه تحديات واااااحف ، نشااااادد ع و الصااااا   ب،ن التوارا وال ااااافاساااااات الصاااااحف و فالب دا  ال امف   -18
، التي يمكن أ  تاو  الوهود الرامف  إلو 19-في ذل  األمراض المزم   ال ااري  ون،ر ال ااري ، وكوف،د بما

    ال روا، وتازيز ا نتامف ، ويمكن أ  تزيد من أومه عدم الم اااااااواا وا محاي في الموال، ن اامتماعي 
 وم اا  بالركب أباد ا  ال لحا  أفقر الب دا  وأشدها ضاميو واا تصادي دا ل الب دا  و فما ب، ها، مما

ن اااا ح بأ  التااو   فما ب،ن ب دا  الو وب والتااو  ال يثي في موال التوارا ي ااااهح إلو  د با،د  -19
هذا الصااااااااااادد نؤكد من مديد تصااااااااااامفم ا ع و تازيز   في اانتااش والت مف  الم اااااااااااتدام  باد الوا ح ، وفي

يتم  مش  ب،ن ب ادا  الو وب ب ااء  ع و األطر التاااونفا  الحكومفا  الادولفا  القاا ما ، بماا التاااو  التوااري  فماا
وثفقا  بوي ، ايرس المتاامفا  التي اعتمادهاا مؤتمر األمح المتحادا الر فش الم ااااااااااااااتوي ال ااني الما ي باالتاااو   

  فما ب،ن ب دا  الو وبو

ال مو اا تصاادي والت مف  الشاام ، ن ل ومفش،   نشادد كذل  ع و أ  التوارا الدولف  هي الممتاح لتازيز  -20
هذا ال اافا ، تتو و األهمف  الحاساام  لمبدأ الماام   الماواا  والتماضاا ف   عن القضاااء ع و المقرو وفي   فضااي  

ل ب ادا  ال اامفا  في ت ااااااااااااام،ر الم ماا  ا نماا فا  ل تواارا الادولفا و وللي تلو  التواارا أداا   ف فا  ل  مو والت مفا ،  
 وشااااامي  ا   وشااااماف ا  تو اااادا م ظم  التوارا الاالمف ، م متح  ظل ال ظام التواري المتادد األطراي، كما يوب أ  ي 

 ع و القواعد، مش ومود الف  فاال  لماالو  ممت ف م تويات الت مف و ا  ل ومفش ون،ر تم،،زي و ا م 

في ذل  اتما   را، بماندعو أيضااا  إلو تقديح الدعح في ت م،ذ ا وااي ات الرامف  إلو تف اا،ر التوا -21
م ظم  التوارا الاالمف  بشااااأ  تف اااا،ر التوارا، إلو مانب وضااااش وت م،ذ األطر القانونف  والت ظفمف  الم اساااا   

 ل ولويات ا نما ف  الوط ف وا  التي تممق تلالفف المااميت التواري  وفق

صااااااااااااااد الاالميو ن،ر أ  التة،رات نلرر تأك،د الدور المتزايد األهمف  الذي تؤديه الر م   في اا ت  -22
التل ولومف  ال اااااااريا  تىرح تحديات امتماعف  وا تصاااااااادي  ها    أمام الب دا  ال امف  ب ااااااابب المووا القا م  
أوااااااااااي  ب، ها وب،ن الب دا  المتقدم  في عم ف  الر م  و فالب دا  ال امف  توامه تحديات كب،را في المشااااااااااارك  

 ااااريش ال موو ولذل ، ندعو إلو بذل مهود لتضاااا،،  ال ةرا التل ولومف  وسااااد الماال  في اا تصاااااد الر مي ال
المووا الر مفا  ب،ن الب ادا  المتقادما  ال مو والب ادا  ال اامفا ، من م ى   الحر  ع و ت م،اذ المبادأ الوارد في 

 والمتم ل في عدم ترك أ د   ف الركب، من  يل نشااااااار الب و التحتف  ل  ىا  الاريق  2030  ى  عام
المت اول ومف اااااورا التل م ،  والمدمات ذات الصااااا  ، ع و أ  تلو  هذا الب و التحتف  والمدمات متا   وفي

و وي  ةي  19-وهو أمر م ا بصااااااااااام   اوااااااااااا  بال ظر إلو ت اااااااااااارع عم ف  الر م   ال امح عن ما ح  كوف،د
م اااااواا وسااااما بم   يازز التحول الر مي م ااااار الامل اا تصااااادي الذي ساااااهح في إدام  أومه عدم ال أا

المووا ب،ن الب دا  ال امف  والدول المتقدم  ال مو في الماضايو ويوب ت  ا،  واعتماد سافاساات عام  تااونف   
تت ااااح بالمرون  من أمل تصااااحفا التماوت في القدرات ب،ن الب دا  المتقدم  ال مو والب دا  ال امف  والتصاااادي 

د ع و ذل  أ  الب دا  ال امف  تحتاج إلو  ،ز ل تد ل في لم اااااااااااتويات التركز الاالف  ل صااااااااااا اع  الر مف و ز 
 موال ال فاس  الاام  لتازيز التص فش الر ميو

نؤكد من مديد أ  تىوير التل ولومفا ونق ها من األولويات األسااااااااااااساااااااااااف  ل ب دا  ال امف  في ت م،ذ   -23
في ذل  بشاااااااروا  واتف ، بماو وي  ةي إعىاء األولوي  ل تاو،ل ب قل التل ولومفا بشاااااااروا م2030  ى  عام

 مف را وتمض، ف و

نؤكد موددا  أ  نموذج الت مف  القا ح ع و ال ا ش األسااساف ، والذي يت اح بمحدودي  ال فم  المضااف   -24
ن الب اادا  من تىوير  اادراتهااا ا نتااامفاا  الوط فاا  لتحق،  التحول الهفك ي والت ويش   وت وع الم توااات، لح يمك 
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مراعااا ال هها ا نماا فا  المح فا  التي تركز ع و ا  ذا الصاااااااااااااادد، ي  ةي أيضاااااااااااااا ها  اا تصااااااااااااااادي ب وااحو وفي
 المصووفات المح ف  وب اء القدرا ع و الصمود  فما ب،ن الب دا  والم اط و

نؤكد من مديد ع و األهمف  الح،وي  لضاااااااااما  األمن الةذا ي كشااااااااارا ضاااااااااروري لتحق،  أهداي  -25
من  يل التصااااااااادي لممت ف التحديات المرت ى  به، م ل تة،ر  ، 2سااااااااافما الهدي   الت مف  الم اااااااااتدام ، وا

الم اار والب،.ا و وي  ةي إييء ااعت اار الواماب ا تفااماات الب ادا  ال اامفا  الم ااااااااااااااتوردا الصااااااااااااااا فا  ل ناذيا   
وارتماع أساار األنذي  في الاالحو ون  ث الضوء   19-ل تصدي لهذا التحدي الذي تما ح ب بب ما ح  كوف،د

همف  تقديح الدعح اليزم لتمك،ن ال  اء والش اب ووةار المزارع،ن في األرياي، واألسر الاام   أيضا  ع و أ 
في الزراع ، ومربي الماشااف ، والصاافادين، والاام ،ن في  ىاع الصاا،د بوواامهح فاع ،ن أساااساا،،ن في تازيز  

 الت مف  الزراعف  والريفف  وتحق،  األمن الةذا يو

ذج ال مو القا ح ع و ال اااااااااااا ش األساااااااااااااسااااااااااااف  من  يل إعىاء األولوي  ندعو إلو التم ي عن نمو  -26
عن إعادا تومفه تمويل الت مف  مش  ل  اافاسااات وااسااتراتفوفات المح ف  التي تازز القدرات ا نتامف ، فضااي  

 الترك،ز ب م، القدر ع و ممت ف القىاعات ا نتامف  لي تصادو

ل قااا فاا  وا بااداعفاا  بااااعتماااد ع و التل ولومفااا ناادعو كااذلاا  إلو ال هوض بقىاااع الصاااااااااااااا اااعااات ا -27
باد الوا ح و و د ثبت أ   الر مف ، كبديل  يواد  فار  وي ومااواااار لينتااش اا تصااااادي في مر    ما

التقاء الت وع ال قافي والصاااااااااا اعات ا بداعف  بااعتماد ع و التل ولومفا الر مف   د سااااااااااما بتحق  نمو كب،ر  
كن ل ااام ،ن في المواال، ن ا بداعي وال قاافي عرض أعماالهح واسااااااااااااااتلشااااااااااااااافهاا دو   يل الواا حا ،  ،ا  يم

  وامز، وذل  فضي  عن تازيز الشمولف  والتلافؤ والم اوااو

نلرر تأك،د أهمف  تازيز القدرات ع و ت اام،ر إمكانات ال اافا   التي  د ت ااهح بشااكل إيوابي في  -28
ش الموتماات في موامه  التحدي ن،ر الم ااااااابو  لوا ح  ال مو اا تصاااااااادي الشاااااااامل ل ومفش وتدعح انتاا

 و 2030 وت اهح في إنواز  ى  عام 19-كوف،د

نشااااااادد ع و أهمف  تحق،  ال مو اا تصاااااااادي والت مف  الم اااااااتدام و وسااااااا،تى ب ذل  تزويد الب دا   -29
هذا الصااااادد،  وفي  في ذل  الحصاااااول ع و التل ولومفا والتمويل وب اء القدراتو ال امف  بوساااااا ل الت م،ذ، بما

ي  ةي أ  تدعح أنشاااى  التااو  التق ي والم ااااعدا التق ف  المضاااى ش بها لصاااالا الب دا  ال امف  في مواات 
الا ح والتل ولومفا واابتلار الوهود  الرامف  إلو التحرك نحو أنماا إنتاج واسااااااااااتهيك أك ر اسااااااااااتدام  بزيادا  

 م  ودعح الوهود الرامف  إلو تحق،  أهداي الت مف  الم تدام والقدرا والت اف ف  في ممفش مرا ل س     ال ف 

ن ا ح بالدور الهام الذي تؤديه الشاركات الصاةري والمشاروعات الصاة،را والمتوساى  في الم ااعدا  -30
ع و الحد من المقر، و    ال روا، ودعح ال مو اا تصااااادي الم ااااتدامو وندعو إلو إيواد   ول تاالا الق،ود 

تاو  نمو وت مف  الشااااركات الصااااةري والمشااااروعات الصااااة،را والمتوسااااى ، وت بي ا تفاماتها  ال ظمف  التي
 ا نما ف  الماو و

في ذلا   نؤكاد من مادياد أ  فقادا  إمكاانفا  ااسااااااااااااااتماادا من طاا ما  من تاداب،ر الادعح الادولي، بماا -31
توارا باد رفش الب د من ف.  باق األشاكال الهام  من الماام   الماوا  والتماضا ف  وا عماءات المتصا   بال

أ ل الب دا  نموا ، يىرح تحديات  ى،را أمام الب دا  التي ُرفات  دي ا و ولذل ، من الضااااااااروري أ  ت ااااااااتمر 
 تداب،ر الدعح الدولي لمترا طوي   باد رفش الب دا  من  ا م  أ ل الب دا  نموا ، لضما  انتقالها ال  ،و

ي هح في توسفش  ت م،ذ م،ل مديد من تداب،ر الدعح الدولي بماندعو الموتمش الدولي إلو تصمفح و  -32
وتازيز القادرات ا نتاامفا  ل ب ادا  ال اامفا  والتاو،ال بتحولهاا اا تصاااااااااااااااادي الهفك يو وي  ةي تل،فف الو،ال 

سفما اا تصادات  الوديد من تداب،ر الدعح الدولي، المحددا بدعح من األونلتاد، مش وا ش الب دا  ال امف ، وا
ف،ها الب دا  التي ُرفات من القا م و وي  ةي أ  تشاااااااامل تداب،ر   بما ا ،لصااااااااة،را والضاااااااا فم  وأ ل الب دا  نمو ا
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، وتماا ح 19-الادعح الادولي الواديادا هاذا، في مم ا  أمور، اخثاار المت  فا  ل زما  ال اامما  عن ماا حا  كوف،اد
راعي تداب،ر الدعح الدولي الحام  إلو تة،ر الم ار، والر م   المت ااااااااااارع  لي تصاااااااااااد الاالميو وي  ةي أ  ت 

 تحق،  اات ا  والتآزر في مواات التوارا والتمويل والتل ولومفا وب اء القدراتو

نلرر تأك،د أهمف  ااساااااتمادا من ال ااااافاساااااات التواري  وااسااااات ماري  بووااااامها أدوات ممك   لدعح  -33
 صول الب دا  ال امف  في الو ت الم اسب  في ذل  عن طري  ضما  تحق،  أهداي الت مف  الم تدام ، بما

وع و نحو م صاف ع و المهارات والتل ولومفات المففضا  اللربو  بأسااار ماقول و وني ل، مش ذل ، أ  
أي تااداب،ر أ ري ذات طااابش عقااابي  التوااارياا  اانمرادياا  أو المااالفاا  أو الحمااا فاا  والتااداب،ر اا تصاااااااااااااااادياا  أو

دولي وم، اااا  األمح المتحااادا، تحول دو  تحق،  الت مفااا  اامتمااااعفااا  تتم  مش القاااانو  الااا    ااااااااااااااري ا أو
 واا تصادي  الشام   والم تدام  ع و نحو كامل، وبماو  في الب دا  ال امف و

ب ابب الصاراعات الىوي    كل عاما   زالوا ير َّ و    ار  ني ل بق   أ  الميي،ن من األشاما  ما -34
حديا  عالمفا  م حا  بال  اااااا   ل  از ،ن وأمام ا تصااااااادات الب دا  ال امف  التي يم   ت  األمد والحدي   الاهد، مما

في الما   من  86أل د  البفانات المتا  ، ت ااااتضاااافف الب دا  ال امف  ا  ت ااااتضاااافف هذا الموموعاتو ووفق
ألزم ، يار ض هذا الب دا  ل ثر اامتماعي واا تصادي المدمر لهذا ا موموع اليم.،ن في الاالحم وهو ما

 ياو   درتها ع و تحق،  أهداي الت مف  الم تدام و مما

نلرر ا عراب عن   ق ا ال الغ إزاء ا تيل األرض الم  اااااى، ف  الىويل األمد الذي يحرم الشااااااب  -35
الم  اااااااااى، ي من تىوير مواردا الىبف ف  المتا   )م ل المفاا وال مث والةاز الىبفاي(و وهذا يك ف الشااااااااااب 
الم  ااااااااى، ي م فارات الدوارات من ا مكانات اا تصااااااااادي  ن،ر المحقق و وعيوا ع و ذل ، ف   الم ااااااااا ر 
اا تصااادي  التي ي ااببها اا تيل وت اارب الموارد المالف  الم  ااى، ف  إلو المزان  ا ساارا ، ف  تحم  ل الشاااب 

رهاا األونلتااد بماا الماا ا  من ال ااتا المح ي ا مماالي  في 13يمو  بك ،ر  الم  ااااااااااااااى، ي تلاالفف بااهظا  يقاد 
الم  ااى، يو ثح إ  التلالفف اا تصااادي  لي تيل وعدم  درا الشاااب الم  ااى، ي، الماضااش لي تيل، ع و 
ااسااتمادا من ثروته من ال مث والةاز الىبفاي، من ب،ن موارد أ ري، هي عوامل توال من الصاااب ل ةاي  

ا  م موساااااااا  نحو تحق،  أهداي الت مف  الم اااااااتدام ، وع و الموتمش ع و الحكوم  الم  اااااااى، ف  أ  تحرز تقدم
 الدولي أ  يمي باالتزام ب  ام  دول  ف  ى، ف  م تق   و اب   ل حفااو

نشاااااااااااااادد ع و أ  تة،ر الم اار هو أ اد أكبر التحادياات التي تواماه الموتمش الادوليو ويم ال اتماا   -36
ا طاري  بشااأ  تة،ر الم ار إنوازا  ر ف اافا  في إطار هذا الوهد باري، الماتمد بمومب اتماقف  األمح المتحدا 

الاالمي من أمل التصااااااادي لتة،ر الم ارو ومن الضاااااااروري ضاااااااما  تحق،  تقدم متواز  نحو الت م،ذ اللامل 
وكذل  بشااااااااااأ   -التمففف، والتلفف ووسااااااااااا ل دعح الت م،ذ ل ب دا  ال امف   -ل ركا  ال يث  اتما  باري، 

حاسااام  األ ري بمومب اتماقف  األمح المتحدا ا طاري  بشاااأ  تة،ر الم ار، م ل التداب،ر المتا ق  الووانب ال
بالم ااا ر واألضاارار وااسااتواب و ونشاادد ع و ضاارورا رفش م ااتوي الىموح وع و أ  تأ ذ الب دا  المتقدم  

المشاااااترك  وللن المت اي     ال مو زمام الم ادرا في تازيز الامل الاالمي القا ح ع و ا نصااااااي والم اااااؤولفات
و درات كل م ها   ااااب الظروي الوط ف و ويت ااااح مبدأ الم ااااؤولف  المشااااترك  وللن المت اي  ، والقدرات التي 

ن و عن الحد من ان ااثات نازات  يم لها كل ب د بأهمف  بالة  بال  اااا   لم ااااار التمففف والتلفف هذاو وا
القادرا ع و التلفف مش تة،ر الم اار لتحق،  الاادياد من الةااياات الادف،.ا  وتازيز الت مفا  الم ااااااااااااااتاداما  وزياادا 
 و 13سفما الهدي  المشمول  في أهداي الت مف  الم تدام ، وا

نتا ع ها من  نارب عن   ق ا إزاء الضاةوا المتزايدا التي توامه ال ظام ا يكولومي الاالمي، وما -37
 فه أ  أكبر ضااارر سااا، ح  بالب دا  ال امف  التي شااا    ا ي اااب  لها م ،لو ومما ضااارر ب،.ي بم اااتويات لح

ل ذل  لف، فقث من  يل ارتماع درم  الحرارا، وللن  ت اهح بأ ل  در في ان ااثات نازات الدف،. و وسا،ي  
من  يل تواتر الظواهر الووي  القصااااااوي وشاااااادتها وارتماع م ااااااتويات سااااااىا ال حر، من ب،ن أمور ا  أيضاااااا 
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ألهمف  كمال  اسااااااااااتدام  الموارد ال حري ، نشاااااااااادد ع و الحام  الم ح  إلو   هذا ال اااااااااافا ، ونظرا   أ ريو وفي
اانتهاء من المماوضاات دا ل م ظم  التوارا الاالمف  بشاأ   ظر باق أشاكال ا عانات المقدم  لمصاا د 

واااا،د األسااااماك، وإلةاء ا عانات التي ت اااااهح في  األسااااماك لتي ت ااااهح في ا فراا في  درات الصاااا،د وفي
سااااماك ن،ر المشااااروع ون،ر المب غ ع ه ون،ر الم ظح، وا  وام عن اسااااتحدا  إعانات مديدا من واااا،د األ

ا   هذا القب،ل، مش الت ااا فح بأ  الماام   الماوااا  والتمضااا، ف  المي م  والماال  ل ب دا  ال امف  وأ ل الب دا  نمو 
ا عانات المقدم  لمصاااااااااا د  يتوزأ من مماوضاااااااااات م ظم  التوارا الاالمف  بشاااااااااأ  اا   ي  ةي أ  تلو  مزء

األسااااااماكو ونح  ع و أ  تراعي تداب،ر التمففف من اثار تة،ر الم ار التي ت مذها الب دا  المتقدم  ال مو، 
تؤدي إلو اتماذ تداب،ر   مواطن  الضااف التي تااني م ها الب دا  ال امف  ومصاالحها الوط ف  وأولوياتها، وأا

 رات الب دا  ال امف ومرهق  سفكو  لها أثر س بي ع و واد

نلرر تاأك،اد الادور الهاام الاذي يؤدياه األونلتااد في توف،ر الم اااااااااااااااعادا التق فا  وب ااء القادرات ل ب ادا   -38
ال امف  والب دا  التي تمر ا تصااااااااااداتها بمر    انتقالف ،  بل عم ف  اانضااااااااامام إلو م ظم  التوارا الاالمف ، 

 تم،،ز، وأث اء هذا الام ف  وبادهاوالتي ي  ةي أ  تلو  عالمف  و الف  من ال

ي وح عن ذل  من أثر ع و الت مف  الشام   والم تدام  في  نلرر ا عراب عن   ق ا ال الغ إزاء ما -39
ممفش الب ادا  ال اامفا و فالمو ش الوةرافي، وااعتمااد اللب،ر ع و الزراع ، واناادام ت ويش الم تواات، وااعتمااد 

ز القوي ع و  ادماات ال ظح ا  يكولومفا ، واألرواااااااااااااادا المرتماا  القاا ما  من الاديو ، وال مو ال ااااااااااااااريش، وترك 
ك ها عوامل توال الب دا  ال امف  أك ر عرضاا  ألي اثار ت شااأ عن  ا ،ال ااكا ، وال ظح الصااحف  ال اا،.  ن اابف 

 اابب عدم أ ل  درا ع و التلفف ب ا  تتما ح ب ااب هو زد ع و ذل  أ  الب دا  ال امف  هي عموم تة،ر الم ار أو
كماي  الب و األسااااااااساااااااف ، ومحدودي  فر  الحصاااااااول ع و التمويل لتازيز الامل الم ا ي، وضااااااااف د ل 

الو ت نم ااااااااه، ف   أول وأك ر من  األساااااااار الم فشااااااااف  ومد راتها، ومحدودي  المدمات الاام  الداعم و وفي
ه باضااااااهح تهديدات ومودي ، يااني من هذا اخثار هح أفقر شاااااارا ا ال ااااااكا  في الب دا  ال امف ، الذين يوام

 هو الحال في الدول الوزري  الصة،را ال امف و كما

بالحام  إلو إعادا ال ظر في المفارات المماهفمف  والم هوف  وا  صااا ف  الم ااتمدم  ا  ن اا ح أيضاا  -40
ا كا  إذ والصاااااة،را وال اااااريا  التأثر باألزمات ل تأكد مماا  في التح ،ل األولي لي تصاااااادات الضااااا فم  هفك ف 

ي  ةي إدراج أي ب ادا  ماديادا في هاذا الم.ا ، مش الا ح أ  ال ها الاذي يت ااه األونلتااد في هاذا المواال يرتلز  
 ع و الهدي المتم ل في ب اء القدرا ع و الصمودو

ع و اسااااااااااتدام  األراضااااااااااي والمحفىات والموارد ا  كب،ر ا  نذكر بأ  تة،ر الم ار يمكن أ  يؤثر تأث،ر  -41
اا وال ظح ا يكولومف و و د تحتاج الب دا  التي تتأثر بصااااااااااورا ن،ر مت اساااااااااا   بالظواهر الووي  ال حري  والمف 

القصاااااااااااوي واللوار  الىبف ف  واللوار  التي من وااااااااااا ش ا ن اااااااااااا  ون،رها من المماطر، م ل التصاااااااااااحر 
ماد سافاساات والاواواف الرم ف  والترابف  وأزم  المفاا، إلو الم ااعدا والحصاول ع و التمويل الم اساب اعت 

وممارساااات ت ااااعدها ع و ااساااتمادا من عم فات الحمل الم اااتدام وت ااام،ر الموارد ال حري  واألرضاااف ، مش 
 التمففف من اثار تة،ر الم ار والتلفف ماهاو

ا   ني ل بق   أ  اللوار  الىبف فا ، التي يتماا ح الل ،ر م هاا ب اااااااااااااباب تة،ر الم اار، والتي تزداد تواتر  -42
في ذل  اللوار  الصااا اعف  وال حري ، تاو   األنشاااى  ال شاااري ، بما  عن المماطر الىبف ف  أو   وك اف ، فضاااي  

إلو  د كب،ر التقدم نحو تحق،  الت مف  الشااااام   والم ااااتدام و وتتأثر الب دا  ال امف  ب اااارع  ودرم  أكبر ع دما 
إلو إعادا تمصاااااااافص موارد  وتحتاج ا  كب،ر ا  تقش كوار  طبف ف  ومن واااااااا ش ا ن ااااااااا م فحكوماتها تتحمل عب. 

الم،زانف  لتمويل مهود ااسااااااااااتواب  ل لوار  واانتااشو لذل ، ندعو إلو زيادا الدعح المقدم إلو الب دا  ال امف  
 في مواات التلفف مش تة،ر الم ار، والحد من مماطر اللوار ، وتازيز القدرا ع و الصمودو 
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ال حري، التي تؤمن ماظح التوارا الدولف ، أمام الحواد  نا،د كذل  تأك،د ضاااااااف شاااااا كات ال قل   -43
واأل دا  ذات الصاااااااا   التي  د تولد   ااااااااا ر كب،را وأضاااااااارارا  ب،.ف  طوي   األمل )م ل  واد  اان ااااااااكاب 
ال مىي، وإطي  المواد اللفمفااا فاا  المىرا(و وتتارض الاادول الوزرياا  الصااااااااااااااة،را ال ااامفاا  والب اادا  ال ااامفاا  

  لم ل هذا الحواد  التي  د تلو  لها عوا ب امتماعف  وا تصاااااااادي  وب،.ف   ى،را ال اااااااا  ف  بشاااااااكل  ا
طوي ا  األمادو ونادعو إلو دعح هاذا الب ادا  ال اامفا  لب ااء  ادراتهاا وت م،اذ ساااااااااااااافااسااااااااااااااات لم ش الحواد  ال حريا  

 والتصدي لاوا بها بماالف و

ومفش أشاكاله وأبااداو ويشامل ذل  نؤكد من مديد الصا   ب،ن تمويل الت مف  والقضااء ع و المقر ب  -44
 ن و ع ه لتحق،  الت مف  الم تدام و ومى  ا  ا 2030 المقر المد ش، الذي يم ل الهدي الر ف ي لمى  عام

لماظح ساااااكا  الاالح الذين ي فشاااااو  في ا  تزال موط   ني ل بق   أ  الب دا  المتوساااااى  الد ل ا -45
تزال  لبفانات الب   الدولي( وأ  أومه عدم الم اااااااااااواا والمووات اا  في الما   من فقراء الاالح، وفق 62فقر )

تزال توامه تحاديات ها  ا  لتحق،  الت مفا  الم ااااااااااااااتادام و وثما   ام  م حا  إلو تحاديد   ا ما و فهاذا الب ادا  ا
الد ل   ال ااابل والوساااا ل التي تلمل مراعاا وت بف  اا تفامات ا نما ف  المت وع  والمحددا ل ب دا  المتوساااى 

  ااب اروي الب د، في اسااتراتفوفاتها وساافاساااتها ذات الصاا   بالهدي المتم ل ا   بىريق  مصاامم   صاافصاا 
هذا ال افا ، يوب أ  تح ان م ظوم   في التشاوفش ع و األ ذ ب ها مت ا  وشاامل إزاء فرادي الب دا و وفي

ففف  التي يمكن بها زيادا كماءا في ذل  الل األمح المتحدا ا نما ف  دعمها لممت ف ال ااااااااافا ات القىري ، بما
 وفاالف  الدعح المقدم ل ب دا  المتوسى  الد ل وتح ،ن ترك،ز هذا الدعح وت  فقهو

لاااذا، نااادعو إلو أ  يركز تمويااال الت مفااا  ع و تاب.ااا  الموارد من  يل تقاااديح الااادعح من الب ااادا   -46
وب مواءم  أي موارد ذات واااا   بتمويل المتقدم  وتومفه الموارد إلو اسااااتراتفوفات القضاااااء ع و المقرو وي 

الت مف  مش األولويات الوط ف  وااساااااااااتراتفوفات ا نما ف  ل ب دا ، مش مراعاا ا تيي الوا ش وال ااااااااافا  ومبدأ 
 الم ؤولفات المشترك  وإ  كانت مت اي  و

ساااااااااااااافماا  وايمكن تحمال أع اا هاا،  نلرر ا عراب عن   ق اا من تراكح ديو  الب ادا  ال اامفا  التي ا -47
الااديو  المااارمفاا و فااأع اااء الااديو  يمكن تحم هااا ع اادمااا يؤدي الاادين إلو زيااادا كااا فاا  في ال اااتا الح فقي، 

يكمي لمدم  الدينو    ال  الديو  ال اااااااافادي ، ع دما يكو  بوسااااااااش الحكومات اسااااااااتةيل ت   الزيادا بما وفي
ارتماع  ىر ا مهاد ال امح عن  أدي إلو يكن كذل   يل الاقد الماضاااااااااااي، مما والمؤساااااااااااف أ  الحال لح

الديو  وأثار مماوي في ممفش أنحاء الاالحو وعيوا ع و ذل ، ضاااااامت م ظمات دولف ، م ل الب   الدولي 
ووااااا دو  ال قد الدولي، واااااوتها إلو واااااوت األونلتاد في التحذير من  ىر التدهور الم اااااتمر في ترك،   

اا تراض الما  والقصا،ر األمل ن،ر المضامو و ويحد  ديو  الب دا  ال امف  التي ت حو نحو المزيد من 
تزال  هذا الصاادد، ا هذا ع و الصااا،د ال اافادي وع و وااا،د الشااركات والم ااته ل،ن ع و  د سااواءو وفي

الدعوا التي ومهها األونلتاد م ذ أمد با،د إلو تمت،ن وإوااايح الحوكم  ال قدي  والمالف  الدولف  ت قو وااادي 
 ح بادم ااستقراروفي عالح ال،وم المت 

نلرر نداءنا الاامل إلو إواااااااااايح الُب فا  المالي الدولي لتح اااااااااا،ن كماءا ال ظام المالي الاالمي،  -48
وتح اااا،ن القدرا ع و تحمل الديو ، وتازيز الت مف  الم ااااتدام و وثم   ام  إلو مواواااا   الم ا شااااات بشااااأ  

لديو  ال اااافادي ، تمشاااافا  مش  رار الوم ف  الاام  إنشاااااء إطار  انوني متادد األطراي لام فات إعادا هفك   ا
بل تح،،د اثار أزم  ديو    ارمف  متو ا  ع و 68/304ل مح المتحدا  و وثم   ام  أيضاااااا  إلو تقصاااااي ساااااُ

و وبا ضاااااااف  إلو ذل ، ندعو 2030  درا الب دا  ال امف  ع و تحق،  أهداي الت مف  الم ااااااتدام  بح ول عام
أزمات الديو  المى،را التي توامهها الب دا  ال امف ، التي انممضت ا تفاطفاتها   إلو إيواد  ل مؤ ت ياالا

نوح ع ها من   ارا في عا دات تصدير  وما  19-من ال قد األم بي انمماضا  ها ي  من مراء ما ح  كوف،د
 ال  ش والمدماتو
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ا شاااااات المتا ق  ب عادا هفك   فت.ت تؤدي دورا  قفاديا  في الم   نذك  ر بأ  م ظوم  األمح المتحدا ما -49
تزال تتبوأ مكان  تمولها ال فام بذل و وعمل األونلتاد ضاااااااااااروري ل ةاي  ويحظو  الديو  ال ااااااااااافادي ، وهي ا

بتقدير كب،ر في هذا الصااااااااااددو لذا، ندعو األونلتاد إلو مواواااااااااا   ااضااااااااااىيع بدور را د في دعح الوهود 
 ديونف  الب دا  ال امف ، بالتااو  مش الوكاات الدولف  الما ف والاالمف  الرامف  إلو إيواد  ل دا ح لمشك   م

ع و ممفش الم اتويات يتى ب توف،ر وساا ل الت م،ذ وت شافث   2030 نشادد ع و أ  ت م،ذ  ى  عام -50
هذا الصااااااادد، ثم   من أهداي الت مف  الم اااااااتدام و وفي 17الشاااااااراك  الاالمف  من أمل ت م،ذها، وفقا  ل هدي 

يتا   ب قل التل ولومفا إلو الب دا  ال امف   ساااااااااافما  فما زيد من الدعح من الب دا  المتقدم ، وا ام  إلو الم
 وب اء  دراتها وتوف،ر التمويل لهاو

نؤكد من مديد أ  الم اااااعدا ا نما ف  الرساااامف ، نظرا  ا تيفها عن التمويل الم ا ي، هي الق اا  -51
ني ل كذل  بق   أ  ع و الرنح من ارتماع م اااااتوي الم ااااااعدا الر ف اااااف  ل تااو  الدولي وساااااتظل كذل و و 

، ف   هذا اارتماع يازي مز فا  إلو زيادا األموال الممصاااااصااااا  ل حاات 2016 ا نما ف  الرسااااامف  م ذ عام
يت   مش ال ها الم تدام الىويل األمل لتمويل الت مف  اليزم ات اعه  ا ن انف  و اات األزمات، وهو ما ا

هذا ال ااااااااااافا ، من األهمف  بمكا  أ  تتماشاااااااااااو الم ااااااااااااعدا ا نما ف   و وفي2030 نايات  ى  عاملب وغ 
الرساامف  مش م ادا تولي زمام األمور ع و الصااا،د الوط ي، واات ااا  مش ااسااتراتفوفات ا نما ف  الوط ف  

ا نما ف  وأولوياتها،  وأهداي الت مف  الم اااااااااتدام  وال ظح المامول بها في الب دا  الم اااااااااتم،دا من الم ااااااااااعدا 
وت  ااا،  ا مراءات المتمذا من مانب الوهات المانح ، وإدارا ال تا ا وتازيز الم ااااءل  المت ادل  من  يل 

 إشراك المؤس ات المح ف  الما ف  إشراكا  كامي  في ت م،ذ البراما واألنشى  ا نما ف و

زال أمرا   اساااما ،  دا ا نما ف  الرسااامف  مانؤكد من مديد كذل  أ  الوفاء بومفش التزامات الم ااااع -52
إلو مااانااب الوفاااء باااالتزامااات القااانونفاا  واالتزامااات األ ري التي ت ص ع و توف،ر تموياال م ااا ي مااديااد 
وإضااااافي وكاي و ابل ل ت بؤ به ل ب دا  ال امف و وي  ةي أ  يشاااامل هذا الدعح المزيد من التمويل القا ح ع و 

ل أ  التومه المق   نحو ربث الحصااااااول ع و  روض بشااااااروا متزايدا باسااااااتمرار أساااااااس الم ا، ألن ا ني 
يما ح أزم  الديو و فالتمويل الم ا ي  وباشااااااتراطات التمويل المشااااااترك ي اااااات اد الاديد من الب دا  ال امف  أو

 يمت ف عن الم اااعدا ا نما ف  الرساامف  وي  ةي أ  يكو  في شااكل تبرعات مديدا وإضااا ف  واسااا  ال ىا 
 و ا م  ع و أساس الم ا من الب دا  المتقدم  إلو الب دا  ال امف و

 0,7لذا، ندعو الب دا  المتقدم  إلو إعادا تأك،د التزامها بب وغ الهدي المحدد في تمصافص ن ا    -53
في الما   من الم اااعدا ا نما ف  الرساامف /الد ل القومي ا ممالي ل ب دا  ال امف ، وتمصاافص ن اا   تتراوح 

في الما   من الم ااااااااااااااعدا ا نما ف  الرسااااااااااااامف /الد ل القومي ا ممالي أل ل   0,20في الما   و 0,15،ن ب 
الب دا  نموا ، ع و ال حو المب،ن في  ى  عمل أدي، أباباو وي  ةي ل ب دا  المتقدم  أيضااااا  أ  تمي بالتزامها 

 و2025 ر الم ار  تو عامم فار دوار س ويا  لتمويل أنشى  موامه  تة،  100بأ  تابئ موتما   

نؤكد من مديد أ  الب دا  ال امف  تاتريها أومه ضاااااااااااف تحد من  درتها ع و التاامل بماالف  مش  -54
الصاااااااااادمات المارمف ، م ل تة،ر الم ار واللوار  الىبف ف  والديو  التي ارتمات إلو م ااااااااااتويات قفاسااااااااااف  

ح ي ا ممالي/الد ل القومي ا ممالي و دا لتحديد والووا ا الاالمف و فاستمدام نص،ب المرد من ال اتا الم
يكمل تمك،ن الب دا  الضاااا فم ،  تو الب دا  التي تت ااااح بارتماع   األه ف  ل حصااااول ع و التمويل المف اااار لن

متوسااااااث د ل المرد ف،ها ن اااااابفا ، من الحصااااااول ع و الموارد التي تحتاج إل،ها ل تاافي من هذا الصاااااادمات 
مؤشاااارات الضاااااف من أمل ب اء ع و أمامهاو وثم   ام  إلو مواواااا   الامل   وب اء  درتها ع و الصاااامود

  درا الب دا  الض فم  ع و الصمودو
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تزال من أهح الوساااااا ل التي يمكن أ  ت اااااتمدمها  نؤكد من مديد كذل  أ  ا يرادات الضاااااريبف  ا -55
ا نماا فا  الرساااااااااااااامفا ، لب وغ الةاايات الىمو   الب ادا  ال اامفا  لتاب.ا  الموارد اليزم ، إلو مانب الم اااااااااااااااعدا 

وتحق،  أهداي الت مف  الم ااااااااتدام و وسااااااااتؤدي ال ظح الضااااااااريبف  الماال  دورا    2030 المحددا في  ى  عام
 اسااااما  في تاب.  الموارد اليزم  لت م،ذ ااسااااتراتفوفات ا نما ف  الوط ف  وتحق،  أهداي الت مف  الم ااااتدام و 

  تو ب دفش الضاارا ب ومكافح  التدفقات المالف  ن،ر المشااروع  وك ا مما ها، ويشاامل ذل  الحد من فر 
إلو مانب األنشاى  التي تقوم ع ،ها هذا التدفقات، م ل التهرب الضاريبي وااساتةيل ن،ر المشاروع ل موارد 

 ألطرايوالىبف ف  والم اد واا تيس واا تفالو فهذا مشك   عالمف  تتى ب مزيدا  من التااو  المتادد ا

ن  ح بأ  التدفقات المالف  ن،ر المشروع  واألنشى  التي تقوم ع ،ها هذا التدفقات ن،ر المشروع   -56
تشااااااااااااااكل تحديا  كب،را  ل ب دا  ال امف و فهذا التدفقات تحرم الب دا  ال امف  من ا يرادات اليزم  لت م،ذ البراما 

القضااء ع و المقر والهشااشا  وعدم الم ااوااو ونحن نحفث وال افاساات الرامف  إلو تحق،  الت مف  الم اتدام  و 
ع ما  بالتووفات الصادرا عن المري  الر فش الم توي الما ي بتازيز الم اءل  والشما ف  وال زاه  في الشؤو  

، والداعف  إلو التصااااادي ل تدفقات المالف  ن،ر المشاااااروع و 2030 المالف  الدولف  من أمل تحق،   ى  عام
تبذله الب دا   ف،ها األونلتاد، ع و تازيز الدعح لما ُ  الموتمش الدولي والمؤسااا اااات الدولف ، بماومن ثح، نح

في ذل   درات سااااااااااا ىاتها  ال امف  من مهود في ساااااااااااب،ل ت مف  القدرات وتازيزها في ممت ف المواات، بما
، ولتوعف  عام  الومهور الضااريبف  الوط ف  والمؤساا ااات القانونف  والت ظفمف  والشااركات والمؤساا ااات المالف 
 لتح ،ن الفات الم اءل  والم اعدا ع و مكافح  التدفقات المالف  ن،ر المشروع و

نؤكد أهمف  القضاء ع و ممارسات الميذات اخم   التي تقدم  وافز ل قل األوول الم رو   إلو  -57
التداب،ر الم اسااا   لمكافح  ن ااال  المارج وتشاااو  ش التدفقات المالف  ن،ر المشاااروع و ونؤكد كذل  أهمف  ت م،ذ

في ذل   األموال ومكافح  تمويل ا رهاب لتازيز الشاااااما ف  ومكافح  األنشاااااى  المالف  ن،ر المشاااااروع ، بما
ممفش أشااااااكال الورا ح المالف ، والتصاااااادي ل ممارسااااااات الضااااااريبف  الضاااااااراو ونؤكد من مديد دعم ا ل تااو   

ام بالتداب،ر الدولف  المامول بها لضاااااما  الشاااااما ف  الضاااااريبف ،  الدولي، وتازيز المؤسااااا اااااات الوط ف  واالتز 
ومكاافحا  ن اااااااااااااال األموال ومكاافحا  تمويال ا رهااب، ونادعو إلو ت م،اذ هاذا التاداب،ر بىريقا  عاادلا  ومتوازنا  

 تم،،ز ف،هاو ا

د  تو يوم  نلرر دعوت ا إلو تازيز التااو  الدولي في الم اااا ل الضاااريبف ، مش الت ااا فح بق   بأنه ا  -58
 اخ  أي م تدي عالمي شامل  ا ح بذاته وممصص ل تااو  الضريبي الدولي ع و الم توي الحكومي الدوليو 

نارب عن   ق اا من ا تماال أ  تتاأثر ا تصااااااااااااااادات الب ادا  ال اامفا  ساااااااااااااا  اا  من مراء الضاااااااااااااارا اب  -59
لتي تمرضااااااااااااها الب دا  الممروضاااااااااااا  ع و تواوز  دود ان ااثات اللربو  والحوامز التواري  ن،ر الومركف  ا

 المتقدم  بحو  التصدي لتة،ر الم ارو

نشاااااااااااادد ع و أ  عدم ااساااااااااااات مار في الو ود األ موري يوب أ  يراعي الظروي الوط ف  ل ب دا   -60
المزيااد من الو اات والاادعح الاادولي لتحق،  الهاادي المشااااااااااااااترك   ال ااامفاا ، التي لهااا الح  في  ،ز إنمااا ي وفي

ال الىا   ن،ر األ موري ، في سافا  ا نصااي ب،ن الدولو فالُ ُها التي ت اساب المتم ل في التحول إلو أشاك
الومفش وتتواهل الظروي الوط ف  لف اااااااااات ُنُهوا  عادل  وسااااااااااتؤدي إلو واااااااااااوبات ا تصااااااااااادي  وإلو فقدا  

  وزتها أوول عالق و الواا ف في الب دا  ال امف  وتتركها وفي

مه تحديات هام  في قفاس التدفقات التواري  ن،ر المشروع  نؤكد من مديد أ  الب دا  ال امف  توا -61
وتق،فح أثرها ع و تاب.  الموارد ألنراض الت مف   صااااووااااا  وع و ااسااااتراتفوفات ا نما ف  الوط ف  عموما و  
ذل  أ  التوارا ن،ر المشااااااروع  تىرح تهديدا  ثيثي األبااد ع و تمويل الت مف  يتم ل في: مزا م  ال شاااااااا 

دي المشاااااااااروع، و رما  الحكومات من عا دات ااسااااااااات مار في المدمات الاام  الح،وي ، وزيادا  اا تصاااااااااا
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بااد من  تلااالفف تحق،  أهااداي الت مفاا  الم ااااااااااااااتااداماا  من  يل محو التقاادم المحرز من   باالو ومن ثح، في
 م اعدا الب دا  ال امف  في التصدي لهذا التحدياتو

سااااااااااافما فرع م فف، من التصااااااااااادي  والصااااااااااا،ن، وا 77 التمك،ن موموع  نقرر ما ي ي من أمل   -62
 :ل تحديات المذكورا أعيا وتحق،  الىمو ات المحددا

أوا ، ي  ةي أ  يركز فرع م فف ع و القضاااااااايا ااساااااااتراتفوف  التي توامه الب دا  ال امف  من أمل  -63
ريا، الذي أنشااااااااائ بم اسااااااااا   المضاااااااااي  دما  بتمل،رنا الوماعي وعم  ا الوماعيو لذا، ف   م تدي ناماني كو 

واألونلتاد، هو  ،ُر م ن يمكن أ  يؤدي دور اخلف   77 الذكري ال اااااا وي  المم اااااا،ن المشااااااترك  لموموع  ال
في ذل  ل ذكري ال اا وي  ال اات،ن المشااترك  ل موموع  واألونلتادو   الر ف ااف  الما ف  بتحضاا،رنا ل م ااتقبل، بما

د ومركز الو وب، وكاذلا  األوااااااااااااااد ااء اخ رين في م فف، في ونادعو فرع م فف إلو التاااو  مش األونلتاا
ت ظفح دورات الم تدي الاادي  ع و م اتوي ر فشو وساُفلرَّس الم تدي ل ترك،ز ع و الم اا ل ااساتراتفوف  التي 
تهح الب ااادا  ال اااامفااا  بهااادي ترممااا  هاااذا األفلاااار إلو إمراءات من  يل اتماااا   كومي دولي في إطاااار 

 األونلتاد و ارمهو

ثانفا ، ندعو إلو ااساااااااااااتمادا، بالتااو  مش األونلتاد واألواااااااااااد اء اخ رين في م فف، م ل ماهد  -64
، التي توفر التدريب  166األمح المتحدا ل تدريب وال ح ، من الامل الهام الذي تضااااااااااااااى ش به م ادرا المقرا 

ك،ن الموموع  من ت اول في ذل   ارج م فف، إ  أمكن، وذل  لتم والصااااااااااااا،ن، بما 77 لمبراء موموع  ال
القضاااااااايا ا نما ف  الر ف اااااااف  ع و نحو أفضااااااال وأك ر اساااااااتراتفوف  من  يل اتماذ إمراءات مماعف  أك ر 

 فاالف  س فا  لتحق،  أهداي الموموع و

ثاال اا ، نادعو فرع ن،ويورك، إلو مااناب فروع الموموعا  األ ري، إلو تازيز التاااو  بغفا  إ ااما  روابث   -65
ونلتاد والوم ف  الاام  ل مح المتحدا في وااااااااااافان   راراتها المتا ق  بالتوارا والت مف ، وكذل  إلو  أوث  ب،ن األ 

بدء مشاااااورات بشااااأ  ال ظر في إنشاااااء فري  ر فش الم ااااتوي من الشاااامصاااافات ال ارزا للي يوفر م برا  لم ا شاااا   
ط ف و ويمكن أ  يكو  مؤتمر ، مش مراعاا ال ااااااااافاساااااااااات واألولويات الو 2030 كففف  التاو،ل بت م،ذ  ى  عام 

 م  الو وب ال ال  المقبل بم اب  نقى  انىي  لهذا الم ادرا، ويمكن أ  يقدم مؤتمر القم  تقريرا األولي  يل  
 امتماع وزاري تاقدا الموموع  بم اس   الذكري ال  وي  ال ت،ن المشترك  ل موموع  واألونلتادو 

،ن إلو الم اااااااااااااااهما  في ت م،اذ القرارات الواردا في هاذا والصاااااااااااااا  77 نادعو ممفش فروع موموعا  ال -66
والصااااااا،ن، لرواااااااد ت م،ذ  77 ا عي ، وإلو اتماذ  رار يؤيد إنشااااااااء الف ، في إطار فرع م فف لموموع  ال

والصا،ن، المزمش عقدا  77 القرارات الواردا في هذا ا عي  وتقديح تقرير إلو اامتماع الوزاري لموموع  ال
 دورا ال ادس  عشرا لمؤتمر األمح المتحدا ل توارا والت مف وع و هامش ال
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