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    ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٧ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

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

خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املـؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل       - ٦٩/٣١٣
  التنمية (خطة عمل أديس أبابا)

  
  ،إن اجلمعية العامة  
، الــذي ٢٠١٣األول/ديســمرب  كــانون ٢٠املــؤرخ  ٦٨/٢٠٤قرارهــا  إىل إذ تشــري  

املــؤرخ  ٦٨/٢٧٩قــررت فيــه عقــد مــؤمتر دويل ثالــث لتمويــل التنميــة، وكــذلك إىل قراريهــا   
  ،٢٠١٥أيار/مايو  ٨املؤرخ  ٦٩/٢٧٨ و ٢٠١٤حزيران/يونيه   ٣٠

خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املـؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل التنميـة      ُتقر   - ١  
  ليت اعتمدها املؤمتر والواردة يف مرفق هذا القرار؛(خطة عمل أديس أبابا) ا

إلثيوبيا، حكومـة وشـعبا، الستضـافة املـؤمتر الـدويل       تعرب عن عميق امتناهنا  - ٢  
، ولتقــدمي كــل مــا يلــزم  ٢٠١٥متوز/يوليــه  ١٦إىل  ١٣الثالــث لتمويــل التنميــة يف الفتــرة مــن  

  دعم.  من
  ٩٩اجللسة العامة 

  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٧
  

  املرفق
خطة عمل أديس أبابا الصـادرة عـن املـؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل التنميـة (خطـة         

  أبابا)  عمل أديس
  

 ٢٠١٥إطار عاملي لتمويل التنمية ملا بعد عام   - أوال

حنـــن، رؤســـاء الـــدول واحلكومـــات واملمـــثلني الســـامني، اجملـــتمعني يف أديـــس أبابـــا،     - ١
مبعاجلــة حتــّدي القــوي كــد التزامنــا السياســي ، نؤ٢٠١٥متوز/يوليــه  ١٦إىل  ١٣الفتـرة مــن   يف
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ــة املســتدامة        ــع املســتويات للتنمي ــى مجي ــة عل ــة مؤاتي ــة بيئ ــل وهتيئ ــروحٍ ،التموي ــن الشــراكة   ب م
وإعــالن  )١(٢٠٠٢والتضــامن علــى الصــعيد العــاملي. ونعيــد تأكيــد توافــق آراء مــونتريي لعــام   

القضــاء علــى الفقــر واجلــوع،  هــدفنا هــوف. يف مســعانا ونســتند إليهمــا )٢(٢٠٠٨الدوحــة لعــام 
النمو االقتصـادي الشـامل ومحايـة    النهوض بوحتقيق التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة عن طريق 

البيئة وتشجيع اإلدماج االجتماعي. ونلتـزم بـاحترام مجيـع حقـوق اإلنسـان، مبـا فيهـا احلـق يف         
. وسنشـجع علـى إقامـة جمتمعـات     التنمية. وسنكفل املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة والفتـاة  

يتخلـف   ماضني قدما بكـل عـزم صـوب إنشـاء نظـام اقتصـادي عـاملي عـادل ال        جامعة، مساملة 
فيه عن الركب أي بلد أو شخص، مع إتاحة فرص العمل الالئق وسبل كسب العـيش املنتجـة   

 لة.فيه صاحل أطفالنا واألجيال املقب  يف الوقت نفسه ملانا للجميع، واحلفاظ على كوكب

ــم املتحــدة و  - ٢ ــؤمتر قمــة العتمــاد خطــة   ، ٢٠١٥يف أيلول/ســبتمرب  ،ستستضــيف األم م
، الـيت تتضـمن   ٢٠١٥قادرة على إحداث التغيري، أال وهي خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام       ةطموح

بـد مـن دعـم هـذه اخلطـة بوسـائل تنفيـذ علـى القـدر نفسـه مـن             أهداف التنمية املستدامة. فـال 
إطار شامل استشرايف وااللتـزام باختـاذ إجـراءات    إلرساء لقد التأم مجعنا الطموح واملصداقية. و

ة املنوطـة بنـا ثالثـة أبعـاد، هـي:      اخلطة من وعود. وللمهمّـ تلك ملموسة للوفاء مبا تنطوي عليه 
ــات املتعّهــ   ــة االلتزام ــونتريي وإعــالن      متابع ــق آراء م ــذ تواف ــدم احملــرز يف تنفي ــيم التق ــا وتقي د هب

عزيز إطار متويل التنمية املستدامة ووسائل تنفيذ خطة التنميـة العامليـة ملـا بعـد     الدوحة؛ وزيادة ت
تنفيذ واستعراض اإلجـراءات  لضمان ؛ وتنشيط وتوطيد عملية متابعة متويل التنمية ٢٠١٥عام 

 اليت نلتزم باختاذها بطريقة مالئمة وشاملة وشفافة ويف أواهنا.

منـذ اعتمـاد توافـق آراء    ظ علـى وجـه العمـوم    ملحـو أحـرزه العـامل مـن تقـدم     مبـا  ونقر   - ٣
مونتريي. فقد ازداد النشاط االقتصادي والتدفقات املالية بصورة كـبرية علـى الصـعيد العـاملي.     
وأحرزنا تقدما هائال يف اجتذاب املـوارد املاليـة والتقنيـة ألغـراض التنميـة مـن عـدد متزايـد مـن          

يف األشـواط الـيت قُطعـت    اإلمنائيـة بفضـل   افنا أهدحتقيق القدرة على نت اجلهات الفاعلة. وحتّس
العلم والتكنولوجيا واالبتكار. ونفذ العديد من البلـدان، مبـا فيهـا البلـدان الناميـة، أطـرا       ميادين 

ــوارد    ــادة حشــد امل ــةسياســاتية أســهمت يف زي ــاء مبســتويات النمــو االقتصــادي    الوطني واالرتق
مية من التجارة العامليـة، ورغـم اسـتمرار أعبـاء     والتقدم االجتماعي. وارتفعت حصة البلدان النا

الدين، فقد جرى ختفيف وطأهتا يف العديد من البلدان الفقرية. وأسهم هذا التقـدم يف حـدوث   
_______________ 

(منشـورات األمـم    ٢٠٠٢آذار/مـارس   ٢٢‐١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك،  )١(
  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7 املتحدة، رقم املبيع

  ، املرفق.٦٣/٢٣٩القرار  )٢(
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تقـدم ملحـوظ صـوب     وإحـراز اخنفاض كبري يف عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مـدقع،  
 حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

سـيما البلـدان الناميـة، جيابـه      يـزال العديـد مـن البلـدان، ال     ققـة، ال ورغم املكاسب احمل  - ٤
. وتفاقمـت التفاوتـات داخـل    حتديات جساما، بل إن حلـاق بعضـها بالركـب صـار أبعـد منـاالً      

لن نصــف ســكان العــامل، زالــت النســاء، الالئــي ميــثّ  العديــد مــن البلــدان بصــورة خطــرية. ومــا 
ــات الضــعيفة   ــةلالســتبعاد مــن املشــاركة   رضــةً، ُعوكــذلك الشــعوب األصــلية والفئ يف  الكامل

االقتصــاد. ويف حــني أن جــدول أعمــال مــونتريي مل ينفــذ بعــد كــامالً، فقــد بــرزت حتــديات     
تحقيـق التنميـة املسـتدامة. ولقـد أماطـت      يلزم تلبيتـها ل  ضخمةزال مثة احتياجات  جديدة، وما

بالنظــام املــايل واالقتصــادي   ا حيــّفاللثــام عمــ ٢٠٠٨لعــام زمــة املاليــة واالقتصــادية العامليــة  األ
اخنفضـت معـدالت النمـو العامليـة يف الوقـت الـراهن       فقد الدويل من خماطر ويعتريه من ضعف. 

عن املستويات اليت شهدهتا قبل اندالع األزمة. وسـرعان مـا تفّشـت يف عاملنـا الشـديد التـرابط       
اعــات والكــوارث الطبيعيــة   املاليــة واالقتصــادية والرت  األزمــاتآثــار الصــدمات النامجــة عــن    

واألمراض املستشرية. وبات تدهور البيئة وتغـري املنـاخ، وغريمهـا مـن املخـاطر البيئيـة، يهـددان        
أن فمـن الـالزم إذن أن نضـمن    آفـاق املسـتقبل.   تقـويض  اإلجنازات احملققـة يف املاضـي و   بنسف

 تعزز القدرة على الصمود يف وجه هذه التهديدات.جهودنا اإلمنائية 

عــن طريــق تعزيــز السياســات العامــة واألطــر التنظيميــة  مبــا يف ذلــك ، متاحــة لــولاحلو  - ٥
والتمويــل علــى مجيــع املســتويات، وإطــالق العنــان لقــدرة األشــخاص والقطــاع اخلــاص علــى    
إحداث التغيري، والتحفيز على إجراء تغـيريات يف طرائـق التمويـل وأمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج       

ــة املســتدام  ــز األطــر السياســاتية     دعمــاً للتنمي ــوفري احلــوافز املالئمــة، وتعزي ــدرك أن ت ة. وحنــن ن
م والتكنولوجيـا  وسـاقها، واالسـتفادة مـن إمكانـات العلـ     اّتحتسـني  والتنظيمية الوطنية والدولية و

واالبتكار، وسد الفجوات يف جمال التكنولوجيا، وتكثيف بناء القدرات على مجيـع املسـتويات   
نعيـد تأكيـد   ول حنـو التنميـة املسـتدامة والقضـاء علـى الفقـر.       التحّو هي عناصر أساسية لتحقيق

احلرية، وحقوق اإلنسان، والسيادة الوطنية، واحلكم الرشيد، وسـيادة القـانون، والسـالم    أمهية 
واألمــن، ومكافحــة الفســاد علــى كافــة املســتويات وجبميــع أشــكاله، واملؤسســات الدميقراطيــة  

ــة اخلاضــعة للمســاءلة والشــ   ــوطين     الفعال ــوطين وال ــى كــل مــن الصــعيد دون ال ــع عل املة للجمي
إلتاحــة حشــد املــوارد واســتخدامها بطريقــة فعالــة ناجعــة  حموريــة والــدويل، باعتبارهــا عناصــر 

 .)٣(شفافة. ونعيد أيضا تأكيد مجيع مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية

_______________ 
اجمللـد   ،١٩٩٢حزيران/يونيـه   ١٤‐٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،       )٣(

، ١والتصــويب)، القــرار  A.93.I.8 (منشـورات األمــم املتحـدة، رقــم املبيـع    القـرارات الــيت اختـذها املــؤمتر   األول،
  .املرفق األول
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لنسـاء والفتيـات كافـةً،    ونؤكد مـن جديـد أن حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني، ومتكـني ا         - ٦
ومتتيعهن حبقوق اإلنسان بصورة تامة هـي عناصـر أساسـية لتحقيـق النمـو االقتصـادي والتنميـة        

نكرر التأكيد على ضرورة تعميم مراعاة املنظـور  واملستدامة على حنو مطّرد وشامل ومنصف. 
وغ وتنفيـذ  صـ  يف معـرض اجلنساين، بوسائل منها القيام بإجراءات واستثمارات حمـددة اهلـدف   

ــة.     ــة واالجتماعي ــة واالقتصــادية والبيئي ــع السياســات املالي ــز   ومجي ــا باعتمــاد وتعزي جنــدد التزامن
سياسات سديدة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وإجراءات كفيلة بإحداث التغيري من أجـل النـهوض   

رأة يف مسـاواة املـ   لكفالـة باملساواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة والفتـاة علـى مجيـع املسـتويات،         
االقتصـادي،  امليـدان  احلقوق والسبل والفرص املتاحة للمشاركة واالضطالع بـأدوار قياديـة يف   

 العنف القائم على نوع اجلنس والتمييز اجلنساين جبميع أشكاله. والقضاء على

حاسـم لتحقيـق التنميـة الشـاملة      نـدرك أن االسـتثمار يف األطفـال والشـباب أمـرٌ     وحنن   - ٧
بضـرورة دعـم البلـدان الـيت تواجـه حتـديات        ّرـامة لألجيـال احلاليـة واملقبلـة، ونقـ    املنصفة املسـتد 

تعزيز حقـوق مجيـع   ونؤكد من جديد أن  .لالستثمار على النحو املطلوب يف هذا اجملالخاصة 
 .ةأمهية بالغيتسمان ب األطفال ومحايتها، وضمان عدم ختلف أي طفل عن الركب

ف االحتياجات والتحديات الـيت تواجـه البلـدان الـيت متـر      ندرك أمهية معاجلة خمتلوحنن   - ٨
سـيما البلـدان األفريقيـة وأقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية            بأوضاع خاصـة، ال 

البلــدان املتوســطة املاثلــة أمــام والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، إضــافة إىل التحــديات اخلاصــة 
حتتـاج  بلدان منوا، باعتبارها جمموعة البلدان األشـد ضـعفا،   أقل الأن نؤكد من جديد والدخل. 

مســعاها حنــو حتقيــق خطــة يف حتــديات هيكليــة جتاهبــه مــن  لتــذليل مــاإىل تعزيــز الــدعم العــاملي 
نؤكــد مــن جديــد ضــرورة معاجلــة  ووأهــداف التنميــة املســتدامة.  ٢٠١٥بعــد عــام  التنميــة ملــا

ميــة غــري الســاحلية واحتياجاهتــا اخلاصــة فيمــا يتعلــق البلــدان النااملاثلــة أمــام التحــديات اخلاصــة 
وإنشاء نظم ناجعة للنقـل  ل هيكلي يف اقتصاداهتا واستغالل فوائد التجارة الدولية بإحداث حتّو
ل تـزال تشـكّ   أن الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة ال    كـذلك  نؤكـد مـن جديـد    و. واملرور العابر

نظـرا إىل صـغر مسـاحتها، وبعـدها، وضـيق قاعـدة        يتعلق بالتنميـة املسـتدامة   حالة خاصة يف ما
ضــرورة أيضــا نؤكــد مــن جديــد وضــها للتحــديات البيئيــة العامليــة.  مواردهــا وصــادراهتا، وتعّر

ــة     إحــداث حتــوّ  ــة االحتياجــات اإلمنائي ــا، وضــرورة تلبي ل اجتمــاعي اقتصــادي إجيــايب يف أفريقي
افحـــة الفقـــر جبميـــع أشـــكاله.  املتنوعـــة واحملـــددة للبلـــدان املتوســـطة الـــدخل، مبـــا يشـــمل مك  

ــدالصــدد،  هــذا ويف ــا في    نؤّي ــرامج العمــل ذات الصــلة، مب ــذ االســتراتيجيات وب ــا تنفي إعــالن ه
 ، وإجـــراءات العمـــل املعجَّـــل للـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة  )٤(اســـطنبول وبرنـــامج عمـــل
_______________ 

 ٢٠١١أيار/مــايو  ١٣‐٩تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة الرابــع املعــين بأقــل البلــدان منــوا، اســطنبول، تركيــا،  )٤(
(A/CONF.219/7).الفصل األول والفصل الثاين ،  
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-٢٠١٤قـد  للع لبلـدان الناميـة غـري السـاحلية    صـاحل ا ، وبرنـامج عمـل فيينـا ل   )٥()سـاموا  مسـار (
ــد    )٦(٢٠٢٤ ــائي اجلدي ــة دعــم اإلطــار اإلمن ــد أمهي ــد تأكي ــام    ،، ونعي خطــة االحتــاد األفريقــي لع
ــاره إطــارا اســتراتيجيا لضــمان إحــداث حتــّول       ،٢٠٦٣ ــه العشــرية، باعتب وكــذلك خطــة عمل

اجتماعي اقتصادي إجيايب يف أفريقيا يف غضـون السـنوات اخلمسـني القادمـة، وبرناجمـه القـاري       
الشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا. وحتتــاج    ات اجلمعيــة العامــة بشــأنقــرارالــوارد يف 

بعـد انتـهاء الـرتاع أيضـا إىل إيالئهـا اهتمامـا خاصـا.         البلدان اليت متر حباالت نزاع وحاالت ما
حيول فحسـب دون إحـراز مكاسـب     وحنن ندرك التحدي اإلمنائي الناجم عن الرتاع، الذي ال

يعانيـه بنـاء السـالم مـن      مـا ق منـها عقـودا إىل الـوراء. ونـدرك     يعـود مبـا حتقّـ    إمنائية بل ميكن أن
صـندوق بنـاء السـالم. وحنـيط علمـا باملبـادئ الـيت حـددهتا يف         نسلّم بأمهيـة  وعجز يف التمويل، 

 .ةأو سابق ةحاليمن نزاعات املوسعة السبع اهلشة الدول جمموعةاخلطة اجلديدة 

تتسـم  علـى وضـع اسـتراتيجيات للتنميـة املسـتدامة       رئيسـي ستنصّب جهودنا بشـكل  و  - ٩
نكـرر التأكيـد   ومدعومة بـأطر متويـل وطنيـة متكاملـة.     بالتماسك وتقع حتت السيطرة الوطنية، 

على أن كل بلد يتحمل يف املقام األول املسؤولية عـن حتقيـق تنميتـه االقتصـادية واالجتماعيـة،      
واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة. وسـنحترم     مغاالة يف تأكيد دور السياسات الوطنيـة   وأنه ال
حتقيـق  تنفيـذ سياسـات القضـاء علـى الفقـر و     قيادتـه جهـود   كـل بلـد و  اخلاص بز السياسايت احلّي

مـع القواعـد وااللتزامـات الدوليـة ذات الصـلة. ويف الوقـت نفسـه،        مبا يتسـق  التنمية املستدامة، 
ادية دوليـة مؤاتيـة، بوسـائل منـها إنشـاء نظـام       تهيئة بيئة اقتصبدعم جهود التنمية الوطنية يتعني 

شـؤون  للتجارة العاملية ونظم نقدية ومالية تتسم بالتجانس ويدعم بعضها بعضا، وتعزيز تـدبري  
االقتصــاد وحتســينه علــى الصــعيد العــاملي. وتكتســي العمليــات الراميــة إىل تطــوير املعــارف          

لعـاملي، إضـافة إىل بنـاء القـدرات، أمهيـة      والتكنولوجيات املالئمة وتيسري توفريها على الصعيد ا
ساق السياسات وهتيئة بيئة مؤاتية للتنمية املسـتدامة علـى   اّتعلى  بالعملنلتزم حنن بالغة أيضا. و

ــة مــن أجــل     كافــةمجيــع املســتويات ومــن جانــب   ــة، وبتنشــيط الشــراكة العاملي اجلهــات الفاعل
 املستدامة.  التنمية

أجـل التنميـة املسـتدامة، بعـد تعزيزهـا وتنشـيطها، أداة        وستشكل الشراكة العامليـة مـن    - ١٠
التعاون الدويل من أجـل االخنـراط، بقيـادة احلكومـات، يف تنفيـذ خطـة التنميـة ملـا بعـد           لتوطيد
. وللشــراكات بــني أصــحاب املصــلحة املتعــددين، وكــذلك املــوارد واملعــارف        ٢٠١٥عــام 

ــاع اخلــاص      ــا القط ــر هب ــيت يزخ ــة ال ــدرات اإلبداعي ــدين و ،والق ــع امل ــة   ،اجملتم واألوســاط العلمي

_______________ 
  ، املرفق.٦٩/١٥القرار  )٥(
  ، املرفق الثاين.٦٩/١٣٧القرار  )٦(
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، والربملانــات، والســلطات احملليــة، واملتطوعــون وغريهــم مــن واملؤسســات اخلرييــة ،واألكادمييــة
اخلربات والتكنولوجيا واملوارد املاليـة وتبادهلـا،   وأصحاب املصلحة دوٌر مهم يف حشد املعارف 

سـتدامة، وخباصـة يف البلـدان الناميـة.     وتكميل اجلهود احلكومية، ودعم تنفيذ أهداف التنميـة امل 
ــتعني أن جتسـّـ  ــا بعــد عــام      وي ــة مل ــاملي خلطــة التنمي ــة الطــابع الع ، ٢٠١٥د هــذه الشــراكة العاملي

يشــمل أهــداف التنميــة املســتدامة، وقابليــة تنفيــذها يف مجيــع البلــدان، مــع مراعــاة اخــتالف  مبــا
ــذه ال     ــة يف ه ــدرات واالحتياجــات ومســتويات التنمي ــاهتا   الظــروف والق ــرام سياس ــدان واحت بل
قوامــه اإلنصــاف مســتدام وأولوياهتــا الوطنيــة. وســنعمل مــع كافــة الشــركاء لضــمان مســتقبل   

عـن مـدى جناحنـا يف     مجيعاً ستتساءلنا. فاألجيال القادمة للجميعوالسالم واالزدهار  واإلدماج
 الوفاء بااللتزامات اليت نقطعها اليوم على أنفسنا.

مجيـع أهـداف   يشـمل  ، مبـا  ٢٠١٥ة التنمية الطموح ملا بعـد عـام   خط تنفيذيقتضي سو  - ١١
التنمية املستدامة، اعتماد هنج على القدر نفسه من الطموح والشمولية والتكامل والقدرة علـى  
إحداث التغيري فيما يتعلق بوسائل التنفيذ، هنج جيمع بني خمتلف وسائل التنفيذ ويـدمج األبعـاد   

مؤسسـات فعالـة    هذا النهج يئية للتنمية املستدامة. وينبغي أن تسنداالقتصادية واالجتماعية والب
جامعــة وخاضــعة للمســاءلة، وأن ترفــده سياســات ســديدة وحوكمــة رشــيدة علــى املســتويات  

اخلطـرية فيمـا يتعلـق خبطـة التنميـة      الثغـرات   ونعـاجل كافةً. وسنحدد اإلجـراءات الـالزم اختاذهـا    
الوثيـق   هاتنميـة املسـتدامة، بغيـة االسـتفادة مـن تضـافر      ، مبا يشمل أهداف ال٢٠١٥بعد عام  ملا

تنفيـذ باقيهـا. ولقـد حـددنا، مـن مث، جمموعـة       حنـو  الذي سيجعل تنفيذ أحدها يسهم يف التقدم 
 .الوثيق اليت تعتمد على هذا التضافر ،من اجملاالت الشاملة لعدة قطاعات

لقضـاء علـى   ل سعياً - لجميعاحلماية االجتماعية واخلدمات العامة األساسية ل توفري  - ١٢
نلتـزم مبيثـاق   فإننـا  الفقر جبميع أشـكاله يف كـل مكـان وإمتـام إجنـاز األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،         

مـا وتـدابري لتـوفري احلمايـة االجتماعيـة للجميـع،       ظُاجتماعي جديد. ويف هذا املسعى، سنضع ُن
فوعة حبـدود دنيـا لالسـتفادة،    تكون مستدامة من الناحية املالية ومالئمة للظروف الوطنية ومش

ــات        ــة حتــت خــط الفقــر وعلــى الفئ ــذين يقعــون يف أدىن مرتب ــز علــى األشــخاص ال مــع التركي
الشـباب واملسـنني. ونشـجع    األطفـال و الضعيفة واألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية و

أيضــا البلــدان علــى النظــر يف حتديــد أهــداف إنفــاق مالئمــة للظــروف الوطنيــة مــن أجــل ضــخ   
اخلدمات العامة األساسية للجميع، مبا يشمل الصـحة والتعلـيم   توفري دة يف جمال ستثمارات جّيا

والطاقة واملياه والصرف الصـحي، وفقـا لالسـتراتيجيات الوطنيـة للتنميـة املسـتدامة. ولـن نـألو         
جهدا يف سبيل تلبية احتياجات مجيع اجملتمعات احمللية عن طريـق تقـدمي خـدمات عاليـة اجلـودة      

يف  وسـنفكّر ستخدام املوارد استخداما فعـاال. ونلتـزم بتقـدمي دعـم دويل قـوي هلـذه اجلهـود،        با
 شد موارد إضافية باالستناد إىل التجارب القطرية.حل متماسكةطرائق متويل وضع 
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من غري املقبول أن يعـاين قرابـة    - تكثيف اجلهود للقضاء على اجلوع وسوء التغذية  - ١٣
يكفـي مـن    مـا التغذية املزمن، وأن يعدموا سـبل احلصـول علـى    مليون شخص من نقص  ٨٠٠

. وملـا كـان معظـم الفقـراء يعيشـون يف املنـاطق الريفيـة، فإننـا نشـدد علـى           يغذّاملسليم الغذاء ال
سـيما يف   ضرورة تنشيط قطاع الزراعة، والنهوض بالتنمية الريفية، وكفالـة األمـن الغـذائي، ال   

تنفيـذ  تدامة، مما سيؤدي إىل حتقيق مكاسب ّمجة على صـعيد  بطريقة مسوذلك البلدان النامية، 
. وســندعم الزراعــة املســتدامة، مبــا يشــمل احلراجــة ومصــائد  برّمتــهاأهــداف التنميــة املســتدامة 

الرعـي. وسـنتخذ أيضـا إجـراءات ملكافحـة سـوء التغذيـة واجلـوع يف صـفوف          قطاع األمساك و
اجــات لالســتثمار يف هــذه اجملــاالت، فإننــا  فقــراء املنــاطق احلضــرية. وإذ نــدرك جســامة االحتي 

 اخلاصـة باملبـادئ الطوعيـة    نشجع زيـادة االسـتثمارات العامـة واخلاصـة. ويف هـذا الصـدد، نقـرّ       
ــة  ةاملســؤول باالســتثمارات ــة ويف الزراع ــة    )٧(نظــم األغذي ــة الطوعي ــادئ التوجيهي ــإلدارة واملب ل

ــات    ــازة األراضــي ومصــائد األمســاك والغاب ــوطين  يف  املســؤولة حلي ــذائي ال ، )٨(ســياق األمــن الغ
ه بـاجلهود الـيت يبـذهلا الصـندوق الـدويل للتنميـة       الصادرة عن جلنة األمن الغـذائي العـاملي. وننـوّ   

الزراعية لتعبئة االستثمارات من أجل متكني سكان املنـاطق الريفيـة الـذين يعيشـون يف فقـر مـن       
ر نقــّدإننــا ف. وهتم علــى التكّيــحتســني أمنــهم الغــذائي وتغذيتــهم، ورفــع دخلــهم، وتعزيــز قــدر

، وبرنـامج األغذيـة   لألمـم املتحـدة   ألغذيـة والزراعـة  ا العمل الذي يضـطلع بـه كـل مـن منظمـة     
ــدويل   ــك ال ــاملي، والبن ــراف.     ،الع ــددة األط ــة املتع ــائر مصــارف التنمي ــدور    وس ــّر أيضــا بال ونق

ائي والتغذيـة.  التكميلي الذي تؤديـه شـبكات الضـمان االجتمـاعي يف جمـال كفالـة األمـن الغـذ        
، الـذي ميكـن أن يقـدم    )١٠(العمـل إطـار  و )٩(التغذيـة  عـن بإعالن روما نرحب  ويف هذا الصدد،

خيــارات علــى مســتوى السياســات واســتراتيجيات ترمــي إىل كفالــة األمــن الغــذائي والتغذيــة    
 . ونلتزم أيضا بزيادة االستثمار العام، الذي يـؤدي دورا اسـتراتيجيا يف متويـل البحـوث    للجميع

جهودنـا مـن أجـل تعزيـز األمـن       وسـنكثف والبىن التحتيـة واملبـادرات املراعيـة ملصـاحل الفقـراء.      
الغـــذائي والتغذيـــة، مـــع التركيـــز علـــى صـــغار املـــزارعني وعلـــى املزارعـــات، وكـــذلك علـــى  

ــزارعني. و   ــة وشــبكات امل ــبالتعاونيــات الزراعي الوكــاالت ذات الصــلة مواصــلة التنســيق   ب هني
عـن طريـق   بـد مـن دعـم هـذه اجلهـود       ضـمار، وفقـا لواليـة كـل منـها. وال     والتعاون يف هـذا امل 

مــن ودوليــة مؤاتيــة، وتعزيــز التعــاون   وطنيــةحتســني فــرص النفــاذ إىل األســواق، وهتيئــة بيئــات  
فيها املبادرات اإلقليمية، مـن قبيـل الربنـامج الشـامل      املبادرات العديدة يف هذا اجملال، مباخالل 

_______________ 
  ، التذييل دال.C 2015/20منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الوثيقة  )٧(
  ، التذييل دال.CL 144/9 (C 2013/20) منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، الوثيقة )٨(
  ، املرفق األول.EB 136/8منظمة الصحة العاملية، الوثيقة  )٩(
  املرجع نفسه، املرفق الثاين. )١٠(
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ــة الزراعــة يف أفر  ــا. وســنعمل أيضــا مــن أجــل احلــد    لتنمي ــة   ةكــبري بدرجــةيقي مــن فقــد األغذي
 وهدرها عقب جين احملصول.

إن االستثمار يف إنشـاء بـىن حتتيـة     - البىن التحتية خصاصإنشاء منتدى جديد لسد   - ١٤
ــاه والصــرف الصــحي      مســتدامة وقــادرة علــى الصــمود، تشــمل قطاعــات النقــل والطاقــة واملي

ــع، شــرطٌ ال  ــا. ولســّد     غــىن عنــ  للجمي ــيت نصــبو إىل بلوغه ــد مــن األهــداف ال ــق العدي ه لتحقي
البىن التحتية على الصعيد العاملي، مبـا يف ذلـك العجـز السـنوي الـذي تكابـده البلـدان         خصاص

تريليـون دوالر، فسنيّسـر إنشـاء بـىن حتتيـة       ١,٥ تريليـون دوالر و  ١النامية والذي يتراوح بني 
تدامة ومتاحـة للجميـع وقـادرة علـى الصـمود، عـن طريـق        جيدة يف البلدان الناميـة، تكـون مسـ   

نرحب باملبادرات اجلديدة املتخذة يف جمـال الـبىن التحتيـة بغيـة     إننا تعزيز الدعم املايل والتقين. و
واملركـز العـاملي   يف ذلك املصرف اآلسيوي لالسـتثمار يف الـبىن التحتيـة،     ، مباالثغراتسد هذه 

جلديـد، ومرفـق إعـداد مشـاريع آسـيا واحملـيط اهلـادئ، ومرفـق         ، ومصرف التنميـة ا للبىن التحتية
، للــبىن التحتيــة  ٥٠وصــندوق أفريقيــا  الــبىن التحتيــة العامليــة التــابع جملموعــة البنــك الــدويل،       

مــال مؤسســة االســتثمار للبلــدان األمريكيــة. ونــدعو إىل إنشــاء  نرحــب بالزيــادة يف رأس كمــا
أساسـية لتحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة، وذلـك       منتدى عاملي للـبىن التحتيـة بوصـفه ركيـزة     

ــدد   ــاون املتع ــات التع ــددة      ةباالســتناد إىل آلي ــة املتع ــادة مصــارف التنمي ــة وبقي األطــراف القائم
ــة لتحســني االتســاق والتنســيق فيمــا بــني        ــدى اجتماعــات دوري األطــراف. وســيعقد هــذا املنت

ــدة، ومصــارف التنم     ــة واجلدي ــة القائم ــبىن التحتي ــادرات ال ــة،   مب ــددة األطــراف والوطني ــة املتع ي
ــة، والقطــاع اخلــاص.        ــة، والشــركاء يف التنمي ــم املتحــدة، واملؤسســات الوطني ووكــاالت األم

البلــدان أصــوات ســيما  ، الاألصــواتوسيشــجع علــى االســتماع إىل طائفــة أكثــر تنوعــا مــن   
بلــدان منــوا الــبىن التحتيــة والقــدرات، وخباصــة يف أقــل ال خصــاصالناميــة، بغيــة حتديــد ومعاجلــة 

والبلدان النامية غـري السـاحلية والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة والبلـدان األفريقيـة. وسيسـلط          
الضوء على فرص االستثمار والتعاون، ويعمل على ضمان اّتسام االستثمارات بطـابع مسـتدام   

  من النواحي البيئية واالجتماعية واالقتصادية.
تتسـم  األمهيـة القصـوى الـيت    نشـدد علـى    - للجميع ملالشا حتفيز التصنيع املستدام  - ١٥
التنمية الصـناعية بالنسـبة إىل البلـدان الناميـة، بوصـفها رافـدا بـالغ األمهيـة مـن روافـد النمـو             اهب

االقتصـــادي والتنويـــع االقتصـــادي وتوليـــد القيمـــة املضـــافة. وسنســـتثمر يف النـــهوض بالتنميـــة 
التصدي بصورة فعالـة للتحـديات الرئيسـية، مـن قبيـل      بغية للجميع الصناعية املستدامة الشاملة 

النمو وفرص العمل، واملـوارد والكفـاءة يف اسـتخدام الطاقـة، والتلـوث وتغـري املنـاخ، وتقاسـم         
املعارف، واالبتكار، واإلدماج االجتماعي. ويف هذا الصدد، نرحب بالتعاون يف هذا املضـمار  



A/RES/69/313 ر الدويل الثالث لتمويل التنمية (خطة عمل أديس أبابا)خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمت  
 

9/54 

سـعياً   ،منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية     ضمن إطار منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلـك  
 واالبتكار.  للجميعتمتني الصالت بني إنشاء البىن التحتية والتصنيع املستدام الشامل ل

ــع و       - ١٦ ــق للجمي ــل الالئ ــة املنتجــة والعم ــة الكامل ــوفري العمال ــهوض بت املؤسســات الن
نــاس مــن االســتفادة مــن مثــار تمكني كافــة اللــســعياً  - واملتناهيــة الصــغر الصــغرية واملتوســطة

صـــلب النمـــو، ســـندرج هـــدف تـــوفري العمالـــة الكاملـــة املنتجـــة والعمـــل الالئـــق للجميـــع يف 
مبـن  ، النسـاء والرجـال  استراتيجياتنا اإلمنائية الوطنية باعتباره هدفا رئيسيا. وسنشجع مشـاركة  

وننـّوه إىل أن  يف سـوق العمـل الرمسـي.    بصورة كاملة ومتكافئـة  اإلعاقة،  واألشخاص ذوفيهم 
، اليت تولّد الغالبية العظمى من فـرص العمـل يف   واملتناهية الصغر املؤسسات الصغرية واملتوسطة
احلصـول علـى التمويـل. ويف معـرض التعـاون مـع       فرص تفتقر إىل  العديد من البلدان، كثرياً ما

ت الصـغرية  حصـول املؤسسـا  فـرص  اجلهات الفاعلة اخلاصة واملصـارف اإلمنائيـة، نلتـزم بتعزيـز     
كـذلك  على االئتمان بصورة مناسبة ومعقولـة التكلفـة ومسـتقرة، و   واملتناهية الصغر واملتوسطة 

ســيما الشــباب وأصــحاب املشــاريع احلــرة.  علــى التــدريب املالئــم لتنميــة مهــارات اجلميــع، ال
ياجـات  رئيسـية لتلبيـة احت   وسنعزز االستراتيجيات الوطنية املوجهة إىل الشـباب، باعتبارهـا أداةً  

الشباب وطموحاهتم. ونلتزم أيضا بصوغ استراتيجية عاملية لتشـغيل الشـباب ووضـعها موضـع     
 ، وبإنفاذ ميثاق منظمة العمل الدولية العاملي لتوفري فرص العمل.٢٠٢٠التنفيذ حبلول عام 

يـتعني أن تسـتند مجيـع إجراءاتنـا      - اية نظمنا اإليكولوجية ملا فيه مصـلحة اجلميـع  مح  - ١٧
لتزامنا القوي حبماية وحفظ كوكبنا ومواردنا الطبيعية وتنوعنا البيولوجي ومناخنـا. وحنـن   إىل ا

نلتزم بكفالة اتساق السياسات والتمويل والتجارة واألطر التكنولوجية مـن أجـل محايـة نظمنـا     
ــا     ــا، مب ــدبري شــؤوهنا وترميمه ــة وت ــك اإليكولوجي ــة،   يف ذل ــة والربي ــة البحري ــنظم اإليكولوجي ال

مســتدام، وبنــاء القــدرة علــى التكيــف، واحلــد مــن التلــوث،    علــى حنــواســتخدامها  وبتشــجيع
نـدرك أمهيـة جتنـب األنشـطة الضـارة.      إننـا  ومكافحة تغري املناخ والتصحر وتدهور األراضي. و

ــر أمنــاط ســلوكها       ف ــة واألســر املعيشــية أن تغّي ــع احلكومــات واألعمــال التجاري ــى مجي ــزم عل يل
 يف أوســاطالك وإنتــاج مســتدامة. وســنعزز مفهــوم االســتدامة   يضــمن إرســاء أمنــاط اســته  مبــا

الشركات، مبا يشمل اإلبالغ عـن اآلثـار البيئيـة واالجتماعيـة واإلداريـة، للمسـاعدة يف ضـمان        
ــارات     ــال االبتكــ ــة يف جمــ ــة وخاصــ ــتثمارات عامــ ــوفري اســ ــيلزم تــ ــاءلة. وســ ــفافية واملســ الشــ

نولوجيــات اجلديــدة لــن تغــين عــن بــذل والتكنولوجيــات النظيفــة، آخــذين يف احلســبان أن التك
 اجلهود للحد من النفايات أو استخدام املوارد الطبيعية بكفاءة.

نشـدد علـى ضـرورة تشـجيع قيـام جمتمعـات        - تشجيع قيام جمتمعات مساملة جامعـة   - ١٨
ــة   ــة خاضــعة       مــن أجــل مســاملة جامع ــى إنشــاء مؤسســات فعال ــة املســتدامة، وعل ــق التنمي حتقي
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للجميع على املستويات كافة. وسيشـكّل احلكـم الرشـيد، وسـيادة القـانون،      للمساءلة وشاملة 
وحقــوق اإلنســان، واحلريــات األساســية، واالســتفادة املتكافئــة مــن خــدمات نظــم العدالــة          
املنصــفة، وتــدابري مكافحــة الفســاد واحلــد مــن التــدفقات املاليــة غــري املشــروعة جــزءا ال يتجــزأ  

 جهودنا.  من

، مبا يف ذلـك أهـداف التنميـة املسـتدامة،     ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام  وميكن تنفيذ خطة  - ١٩
مدعومـة بالسياسـات واإلجـراءات    من أجل التنمية املستدامة، معززة عاملية  ضمن إطار شراكٍة

 خطة العمل هذه.على النحو املبني يف امللموسة 
  

 العمل جماالت  - ثانيا

 املوارد العامة الوطنية  - ألف

واسـتخدامها بصـورة فعالـة، علـى أسـاس       الوطنيةاسات العامة وتعبئة املوارد تتبوأ السي  - ٢٠
مبــدأ الســيطرة الوطنيــة وبالنســبة لكافــة البلــدان، موقــع الصــدارة يف مســعانا املشــترك لتحقيــق    

أهداف التنميـة املسـتدامة. وتأسيسـاً علـى املنجـزات الكـبرية       يشمل تنفيذ التنمية املستدامة، مبا 
ملتـزمني مبواصـلة تعزيـز    نظـل  مـؤمتر مـونتريي، فإننـا    انعقـاد  د من البلدان منـذ  اليت حققها العدي

تعبئة املوارد الوطنية واستخدامها بصورة فعالة. وحنن ندرك أن املوارد الوطنية تتأّتى مـن النمـو   
ببيئة مؤاتية على مجيـع املسـتويات. ولتنفيـذ أهـدافنا، يلـزم       االقتصادي يف املقام األول، مدعوماً

هـة  اد سياسـات اجتماعيـة وبيئيـة واقتصـادية سـديدة، مبـا فيهـا السياسـات الضـريبية املواجِ         اعتمـ 
، املسـتويات للتقلبات الدورية، وتوفري فسحة مالية كافيـة، وإرسـاء احلكـم الرشـيد علـى مجيـع       

سـنعزز بيئاتنـا التمكينيـة الداخليـة،     فوإنشاء مؤسسات دميقراطية شفافة تليب احتياجات الناس. 
املسـتويات وجبميـع أشـكاله. ويـؤدي      كافـة ل سيادة القـانون، وسـنكافح الفسـاد علـى     مبا يشم

اجملتمــع املــدين، ووســائط اإلعــالم املســتقلة، وســائر اجلهــات الفاعلــة غــري احلكوميــة أدوارا          
 أيضا.  مهمة

وتــبني األدلــة أن املســاواة بــني اجلنســني، ومتكــني املــرأة، ومشــاركة املــرأة واضــطالعها   - ٢١
االقتصادي تكتسي أمهيـة بالغـة يف حتقيـق التنميـة      امليدانيادية بصورة تامة ومتكافئة يف بأدوار ق

نلتـزم بتعزيـز اإلدمـاج    إننـا  املستدامة وتعزيـز النمـو االقتصـادي واإلنتاجيـة بصـورة ملحوظـة. و      
االجتماعي يف سياساتنا الداخلية. وسنشجع اعتماد وإنفاذ قوانني غري متييزية وإرساء بىن حتتيـة  

املــرأة مــن املشــاركة كمــا ســنمكّن وسياســات اجتماعيــة مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة،   
املسـامهة علـى قـدم املسـاواة مـع الرجـل يف       مـن  االقتصـادي، و  امليدانبصورة تامة ومتكافئة يف 

 عمليات صنع القرار واالضطالع بأدوار قيادية.
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املـوارد العامـة الوطنيـة اإلضـافية،     وندرك أنـه مـن األمهيـة مبكـان تـوفري قـدر كـبري مـن           - ٢٢
مشفوعة باملسـاعدة الدوليـة حسـب االقتضـاء، ابتغـاء حتقيـق التنميـة املسـتدامة وبلـوغ أهـداف           
التنمية املستدامة. وحنـن نلتـزم بتعزيـز إدارة اإليـرادات مـن خـالل اعتمـاد نظـم ضـريبية حديثـة           

جبايــة الضــرائب. وســنعمل  تصــاعدية، وحتســني السياســات الضــريبية، واالرتقــاء بالكفــاءة يف 
على حتسني عدالة نظمنا الضريبية وشفافيتها وكفاءهتا وفعاليتها، بوسائل منها توسـيع القاعـدة   
الضــريبية ومواصــلة اجلهــود الراميــة إىل إدمــاج القطــاع غــري الرمســي يف االقتصــاد الرمســي وفقــا  

اجلهـود الراميـة إىل    للظروف القطرية. ويف هذا الصدد، سنعزز التعـاون الـدويل مـن أجـل دعـم     
نرحـب  وإننـا ل بناء القدرات يف البلدان النامية، بوسائل منها توطيـد املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة.     

تعزيــز  بغيــة مبــا تبذلــه البلــدان مــن جهــود لرســم أهــداف وجــداول زمنيــة داخليــة حمــددة وطنيــاً
مة، وســنوفر الــدعم للبلــدان اإليــرادات الداخليــة يف إطــار اســتراتيجياهتا الوطنيــة للتنميــة املســتدا

 النامية احملتاجة من أجل حتقيق هذه األهداف.

ــول        - ٢٣ ــة غــري املشــروعة بدرجــة كــبرية حبل ــدفقات املالي وسنضــاعف اجلهــود لتقلــيص الت
القضـاء عليهـا يف هنايـة املطـاف، بوسـائل منـها مكافحـة التـهرب الضـرييب          ابتغـاء  ، ٢٠٣٠ عام

أيضـا مـن    تنظيمية الوطنية وتكثيف التعاون الدويل. وسنحّدوالفساد عن طريق تعزيز اللوائح ال
فرص جتنب الضرائب، وسننظر يف تضمني مجيـع املعاهـدات الضـريبية أحكامـا ملكافحـة إسـاءة       
االستخدام. وسـنعزز ممارسـات اإلفصـاح والشـفافية يف بلـدان املصـدر واملقصـد علـى السـواء،          

 أمـام ت املاليـة بـني احلكومـات والشـركات     ضـمان شـفافية مجيـع املعـامال    لبوسائل منها السعي 
ــا الشــركات        ــا فيه ــع الشــركات، مب ــام مجي ــى قي الســلطات الضــريبية املختصــة. وســنحرص عل

تلـك الشـركات   املتعددة اجلنسيات، بدفع الضـرائب إىل حكومـات البلـدان الـيت تضـطلع فيهـا       
 ية.، وفقا للقوانني والسياسات الوطنية والدولفوائدبنشاط اقتصادي وتولّد 

ــة غــري املشــروعة مــن        - ٢٤ ــدفقات املالي ــر الفريــق الرفيــع املســتوى املعــين بالت ونالحــظ تقري
مكافحـة التـدفقات   يف لمسـاعدة  لأفريقيا. وندعو املناطق األخرى إىل القيام بعمليـات مماثلـة. و  

غــري املشــروعة، نــدعو صــندوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل واألمــم املتحــدة إىل بــذل العــون  
ــد ــة واملنظمــات      لبل ــة املعني ــدعو أيضــا املؤسســات الدولي ان املصــدر واملقصــد علــى الســواء. ون

اإلقليمية إىل نشر تقديرات حجـم التـدفقات املاليـة غـري املشـروعة وتكوينـها. وسـنتوىل حتديـد         
خمــاطر غســل األمــوال وتقييمهــا والتصــدي هلــا، بوســائل منــها التنفيــذ الفعــال للمعــايري املتعلقــة  

األموال ومكافحة متويل اإلرهاب الصادرة عن فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات      مبكافحة غسل
ويف الوقت نفسه، سنشجع تبادل املعلومات فيمـا بـني املؤسسـات املاليـة للتخفيـف مـن        .املالية

كافحــة غســل األمــوال ومكافحــة متويــل اإلرهــاب مــن  مب املتعلقــة عــايرياملاألثــر احملتمــل لتطبيــق 
 صول على اخلدمات املالية.فرص احلتقليص حيث 
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 )١١(وحنــث مجيــع البلــدان علــى التصــديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد   - ٢٥
ــراف       ــد، ونشــجع األط ــك بع ــل ذل ــا، إن مل تفع ــة واالنضــمام إليه ــتعراض  يف االتفاقي ــى اس عل

ومنعهمــا تفاقيــة أداة فعالــة لــردع الفســاد والرشــوة وكشــفهما   االنلتــزم جبعــل إننــا تنفيــذها. و
الحقة املتورطني يف أنشطة الفساد، واسترداد األصول املسـروقة وإعادهتـا إىل   ملومكافحتهما، و

ممارسـات جيـدة يف جمـال إعـادة األصـول.       إرسـاء بلداهنا األصلية. ونشجع اجملتمع الدويل على 
سـائر  وحنن نؤيد مبادرة األمم املتحدة والبنـك الـدويل بشـأن اسـترداد املوجـودات املسـروقة، و      

املبادرات الدولية اليت تدعم استرداد األصول املسروقة. وحنث كذلك على حتديث االتفاقيـات  
اإلقليمية ملكافحة الفسـاد والتصـديق عليهـا. ولـن نـألو جهـدا يف سـبيل القضـاء علـى املـالذات           
اآلمنـــة الـــيت تقـــدم حـــوافز لنقـــل األصـــول املســـروقة إىل اخلـــارج وتشـــجع التـــدفقات املاليـــة    

ــع       امل غــري ــع املســتويات ملواصــلة رف ــة علــى مجي ــز األطــر التنظيمي شــروعة. وســنعمل علــى تعزي
ــاءلة يف    ــة وقطــاع الشــركات، وكــذلك    أوســاط مســتوى الشــفافية واملس يف املؤسســات املالي

اإلدارات العامة. وسنعزز التعاون الدويل واملؤسسات الوطنية من أجل مكافحة غسل األمـوال  
 اإلرهاب.  ومتويل

ه البلــدان الشــديدة االعتمــاد علــى صــادرات املــوارد الطبيعيــة حتــديات خاصــة.  وتواجــ  - ٢٦
معاجلـة املـوارد الطبيعيـة وتنويـع     يف وحنن نشـجع االسـتثمار يف األنشـطة ذات القيمـة املضـافة و     

سـيما يف   اإلنتاج، ونلتـزم بالتصـدي للحـوافز الضـريبية املفرطـة املتصـلة هبـذه االسـتثمارات، ال        
ستخراجية. ونؤكد من جديـد أن لكـل دولـة سـيادة دائمـة كاملـة متارسـها        الصناعات االجمال 

حبرية على كـل ثرواهتـا ومواردهـا الطبيعيـة وأنشـطتها االقتصـادية. ونشـدد علـى أمهيـة شـفافية           
سـيما يف جمـال الصـناعات االسـتخراجية. ونشـجع       مجيع الشركات وخضوعها للمسـاءلة، وال 

لضمان الشفافية، وحنيط علما باملبـادرات الطوعيـة مـن قبيـل     البلدان على تنفيذ التدابري الالزمة 
الصــناعات االســتخراجية. وسنواصــل تبــادل أفضــل املمارســات وتشــجيع   يف شــفافيةالمبــادرة 
إبــرام مــن أجــل ضــمان العقــود التفــاوض إلبــرام م مــن األقــران وبنــاء القــدرات يف جمــال  الــتعلّ

 ة والشفافية، ورصد تنفيذ العقود.تتسم بالرتاه اتفاقات امتياز وإيرادات وإتاوات

ونشـــجع البلـــدان، وفقـــا لقـــدراهتا م بتكثيـــف التعـــاون الضـــرييب الـــدويل. وحنـــن نلتـــز  - ٢٧
ــاً   ــة، علــى العمــل مع ــز الشــفافية واعتمــاد سياســات مالئمــة،     وظروفهــا الوطني   مــن أجــل تعزي

بلــد مــن  مبــا يف ذلــك قيــام الشــركات املتعــددة اجلنســيات بــإبالغ الســلطات الضــريبية يف كــل  
البلــدان الــيت تعمــل فيهــا؛ ومتكــني الســلطات املختصــة مــن احلصــول علــى املعلومــات املتصــلة     

بشكل تدرجيي حنو حتقيق التبـادل التلقـائي للمعلومـات الضـريبية      بامللكية النفعية؛ واملضي قدما
_______________ 

)١١( United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146.  
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ــة،          ــدان النامي ــدمي املســاعدة إىل البل ــع تق ــني الســلطات الضــريبية، حســب االقتضــاء، م ــا ب فيم
سـيما أقــل البلـدان منــوا، عنـد االقتضــاء. وقــد تكـون احلــوافز الضـريبية أداة مناســبة يف جمــال       ال

السياســة العامــة. غــري أنــه إلهنــاء املمارســات الضــريبية الضــارة، ميكــن للبلــدان أن تنخــرط يف     
 احملافل اإلقليمية والدولية.إطار مناقشات طوعية بشأن احلوافز الضريبية يف 

ن اجلهــود املبذولــة يف جمــال التعــاون الضــرييب الــدويل ينبغــي أن تكــون   ونشــدد علــى أ  - ٢٨
ــة خمتلــف احتياجــات        ــا وهنجهــا، وأن تأخــذ يف احلســبان بصــورة تام ــة مــن حيــث نطاقه عاملي

سيما أقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والـدول اجلزريـة    ، الكافة البلدانوقدرات 
نرحـب مبشـاركة البلـدان الناميـة أو شـبكاهتا اإلقليميـة       إننـا  فريقية. والصغرية النامية والبلدان األ

لضـمان اسـتفادة مجيـع البلـدان مـن هـذه اجلهـود.        املشـاركة  يف هذا العمل، وندعو إىل تكثيف 
ونرحب باجلهود اجلارية، مبا يف ذلك أعمال املنتدى العاملي املعين بالشفافية وتبـادل املعلومـات   

األعمال اليت اضطلعت هبـا منظمـة التعـاون والتنميـة يف      احلسبانأخذ يف لألغراض الضريبية، ون
حنـن  امليدان االقتصادي لصاحل جمموعة العشرين بشأن تآكل الوعـاء الضـرييب ونقـل األربـاح. و    

الشــبكات اإلقليميــة ملــديري الضــرائب. وحنــيط علمــا بــاجلهود اجلاريــة، مــن قبيــل   تعزيــزنؤيــد 
 مفتشــينقــد الــدويل يف جمــاالت منــها بنــاء القــدرات، ومبــادرة  اجلهــود الــيت يبــذهلا صــندوق ال 

املســاعدة التقنيــة عــن طريــق التعــاون املتعــدد تــوفري ونــدرك احلاجــة إىل  الضــرائب بــال حــدود.
ــتنادا إىل      ــوب، اســ ــدان اجلنــ ــني بلــ ــا بــ ــائي وفيمــ ــي والثنــ ــراف واإلقليمــ ــات االاألطــ حتياجــ

 لبلدان.ل  املختلفة

واحلــوار اجلــامعني فيمــا بــني الســلطات الضــريبية الوطنيــة   ونشــدد علــى أمهيــة التعــاون  - ٢٩
بشأن املسائل الضريبية الدولية. ويف هذا الصدد، نرحب بالعمـل الـذي قامـت بـه جلنـة اخلـرباء       

الضريبية، مبـا يف ذلـك جلاهنـا الفرعيـة. ولقـد قررنـا أن نعمـل         يف املسائلالدويل املعنية بالتعاون 
هلـذه الغايـة، فسـرتيد مـن      فعاليتها وقدرهتا التشـغيلية. وحتقيقـاً  ة لتقويمواردها على زيادة تعزيز 
دورتني يف السنة، مدة كـل منـهما أربعـة أيـام عمـل. وسـنكثف مشـاركة        إىل تواتر اجتماعاهتا 

اللجنة يف أعمال اجمللس االقتصادي واالجتماعي عـن طريـق االجتمـاع اخلـاص بشـأن التعـاون       
عزيــز نظــر اهليئــات احلكوميــة الدوليــة يف املســائل الضــريبية. الــدويل يف املســائل الضــريبية بغيــة ت

وسيواصل أعضاء اللجنة تقدمي التقارير مباشرة إىل اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي. ونواصـل     
الدعم للجنة وهيئاهتا الفرعية من خالل الصـندوق االسـتئماين    تقدميحثّ الدول األعضاء على 

زيـادة مشـاركة خـرباء    لدعم تـوفري الـ  واليتـها، مبـا يشـمل    للتربعات لتمكني اللجنة مـن الوفـاء ب  
يعملـون  أعضاء اللجنة الـذين  احلكومات  وترشح البلدان النامية يف اجتماعات اللجان الفرعية.

ويــتم اختيــارهم خــرباء ُيســتقدمون مــن جمــايل السياســات الضــريبية واإلدارة الضــريبية بصــفتهم 
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. لتوزيع اجلغـرايف ليمثلـوا أنظمـة ضـريبية خمتلفـة     بطريقة تعكس درجة مناسبة من اإلنصاف يف ا
 ويتوىل األمني العام تعيني األعضاء بالتشاور مع الدول األعضاء.

وســنعزز آليــات املراقبــة الوطنيــة، مــن قبيــل املؤسســات العليــا ملراجعــة احلســابات، إىل    - ٣٠
ية واملشـاركة  جانب املؤسسات الرقابية املستقلة األخرى، حسـب االقتضـاء. وسنرّسـخ الشـفاف    

املتكافئة يف عملية امليزنة، وسنشجع امليزنة والتتبع املراعيني للمنظور اجلنسـاين. وسننشـئ أطـرا    
شـــفافة لتنظـــيم املشـــتريات العموميـــة باعتبارهـــا أداة اســـتراتيجية لتوطيـــد التنميـــة املســـتدامة.   

احلكومــات علمــا مبــا تقــوم بــه شــراكة احلكومــات املنفتحــة مــن أعمــال تعــزز شــفافية     وحنــيط
 ومساءلتها أمام املواطنني واستجابتها هلم، هبدف حتسني جودة احلكم واخلدمات احلكومية.

ــا بترشــيد إعانــات الوقــود األحفــوري غــري الناجعــة الــيت تشــجع       - ٣١ ونعيــد تأكيــد التزامن
اإلسراف يف االستهالك، وذلك عن طريق القضـاء علـى اخـتالالت األسـواق، وفقـا للظـروف       

سائل منها إعادة هيكلة الضـرائب والـتخلص تـدرجييا مـن تلـك اإلعانـات الضـارة،        الوطنية، بو
حيثما وجدت، من أجل إظهار آثارها البيئية، مع مراعاة احتياجـات البلـدان الناميـة وظروفهـا     
اخلاصة بشكل تام والتقليل إىل أدىن حد مـن اآلثـار السـلبية الـيت قـد تطـال تنميتـها، مبـا يكفـل          

 جملتمعات احمللية املتضررة.محاية الفقراء وا

ونالحظ العبء اهلائل الذي تلقيه األمـراض غـري املعديـة علـى كاهـل البلـدان املتقدمـة          - ٣٢
يســتتبع ذلــك تكــاليف تنــوء حبملــها الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة  والنمــو والبلــدان الناميــة. 

طبقـة علـى التبـغ ميكـن أن     حتديدا. وحنن ندرك، بوجه خاص، أن التدابري السعرية والضـريبية امل 
تشكل، يف إطار استراتيجية شاملة للوقاية واملراقبة، وسيلة فعالة ومهمـة للتقليـل مـن اسـتهالك     

متويـل التنميـة   مـن أجـل   إليرادات يدّر االتبغ وتقليص تكاليف الرعاية الصحية، كما متثل رافدا 
 يف العديد من البلدان.

تنمية الوطنية واإلقليمية اليت تعمل بشـكل جيـد   صارف الالدور الذي ميكن ملونالحظ   - ٣٣
تنشـط   سيما يف قطاعـات أسـواق االئتمـان الـيت ال     يف متويل التنمية املستدامة، البه أن تضطلع 

فيهــا املصــارف التجاريــة بشــكل مكثــف والــيت تعــاين مــن فجــوات كــبرية يف التمويــل، وذلــك  
يــة وبيئيــة مناســبة. ويشــمل ذلــك  باالســتناد إىل أطــر إقــراض ســليمة ووفقــا لضــمانات اجتماع 

 ،جمــــاالت مــــن قبيــــل الــــبىن التحتيــــة املســــتدامة، والطاقــــة، والزراعــــة، والتصــــنيع، والعلــــوم
 واالبتكــار، إضــافة إىل اإلدمــاج املــايل ومتويــل املؤسســات الصــغرية واملتوســطة   ،والتكنولوجيــا

دي أيضـا دورا هامـا يف   نقر بأن مصارف التنمية الوطنيـة واإلقليميـة تـؤ   حنن . وواملتناهية الصغر
عـزوف مؤسسـات    تشـهد سـيما يف خضـّم األزمـات املاليـة الـيت       مواجهة التقلبات الدوريـة، ال 

صـارف التنميـة الوطنيـة واإلقليميـة إىل     مب هنيـب القطاع اخلاص الشديد عن ركـوب املخـاطر. و  
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اصـة  تكثيف مشاركتها يف هذه اجملـاالت، وحنـث كـذلك اجلهـات الفاعلـة الدوليـة العامـة واخل       
 صارف يف البلدان النامية.تلك املتوفري الدعم ل علىاملعنية 

كـذلك بـأن تـدبري النفقـات واالسـتثمارات املوجهـة للتنميـة املسـتدامة يـتم علـى            ونقّر  - ٣٤
تفتقــر إىل القــدر الكــايف مــن القــدرات  الصــعيد دون الــوطين، حيــث تتــواله كيانــات كــثريا مــا

 مـن أجـل  دعم. ولذلك فنحن نلتزم بتكثيف التعـاون الـدويل   التقنية والتكنولوجية والتمويل وال
تعزيز قدرات البلديات وسائر السـلطات احملليـة. وسـنقدم الـدعم للمـدن والسـلطات احملليـة يف        

إنشـاء بـىن   بغيـة  سيما يف أقل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة،        البلدان النامية، ال
الطاقــة والنقــل وامليــاه والصــرف  جمــاالتبيئيــا، مبــا يشــمل حتتيــة قــادرة علــى التكيــف وســليمة 

جهـدا   نـألو الصحي، وتشييد مبان مستدامة وقادرة على التكيف باسـتخدام مـواد حمليـة. ولـن     
دعم جهود احلكومات احمللية الرامية إىل تعبئـة اإليـرادات حسـب االقتضـاء. وسـنعزز التوسـع       ل

 الـروابط االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة بـني      نعمل علـى متـتني  سـ و ،العمراين اجلـامع املسـتدام  
املناطق احلضرية وشبه احلضرية والريفية عن طريق النهوض بالتخطيط اإلمنائي علـى الصـعيدين   
الوطين واإلقليمـي، يف سـياق االسـتراتيجيات الوطنيـة للتنميـة املسـتدامة. وسـنعمل علـى تعزيـز          

ــواق الســندات البلديــة      ــاء أس ــديون وإنش ــدها، حســب االقتضــاء،   إدارة ال ــن أجــل أو توطي  م
مساعدة السلطات دون الوطنية يف متويل االستثمارات الالزمة. وسنشجع أيضا االقتـراض مـن   

آليـات التخفيـف مـن حـدة املخـاطر، مـن قبيـل        مـع تعزيـز   املؤسسات املالية ومصارف التنمية، 
ة يف الوقـت نفسـه. ويف   تـدبري خمـاطر تقلـب أسـعار العملـ     و، لضـمان االسـتثمار   الدوليةالوكالة 

إطــار هــذا املســعى، سنشــجع مشــاركة اجملتمعــات احملليــة يف صــنع القــرارات الــيت تــؤثر يف           
اجملتمعــات احملليــة يف جمــاالت مــن قبيــل حتســني إدارة شــؤون ميــاه الشــرب وخــدمات الصــرف  

، سرتيد من عـدد املـدن والتجمعـات البشـرية الـيت تعتمـد وتنفـذ        ٢٠٢٠الصحي. وحبلول عام 
ــوارد،      سيا ــتخدام املـ ــاءة يف اسـ ــاج، والكفـ ــق اإلدمـ ــبو إىل حتقيـ ــة تصـ ــا متكاملـ ــات وخططـ سـ

ــام الكــوارث.         ــى الصــمود أم ــدرة عل ــاخ والتكيــف معهــا، والق ــار تغــري املن والتخفيــف مــن آث
إلدارة الكليــة ملخــاطر الكــوارث علــى مجيــع املســتويات وفقــا إلطــار  لــ اوسنضــع وننفــذ خططــ

لقدرات الوطنية واحمللية من أجل الوقاية مـن الصـدمات   . ويف هذا الصدد، سندعم ا)١٢(سنداي
  اخلارجية والتكيف معها والتخفيف من آثارها وإدارة املخاطر.

  
  املؤسسات التجارية واملالية اخلاصة احمللية والدولية  -باء 
ــة      - ٣٥ ــة واالســتثمارات واالبتكــارات اخلاصــة حمركــات رئيســية لإلنتاجي األعمــال التجاري

ادي الشامل للجميع وفرص العمل. ونقر بتنـوع القطـاع اخلـاص، الـذي يشـمل      والنمو االقتص

_______________ 
  ، املرفق الثاين.٦٩/٢٨٣رار الق )١٢(
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املشاريع املتناهيـة الصـغر، مـرورا بالتعاونيـات وانتـهاء بالشـركات املتعـددة اجلنسـيات. وهنيـب          
ر قــدراهتا اإلبداعيـة واالبتكاريــة إلجيــاد حلــول لتحــديات  جبميـع املؤسســات التجاريــة أن تســخِّ 

ـــ  ــتدامة. ون ــة املسـ ــريكة،    التنميـ ــات شـ ــا جهـ ــة باعتبارهـ ــة التنميـ ــراط يف عمليـ دعوها إىل االخنـ
واالستثمار يف اجملاالت األساسية للتنمية املستدامة، والتحول إىل أمنـاط اسـتهالك وإنتـاج أكثـر     

مـؤمتر  انعقـاد  استدامة. ونرحب بالنمو الكبري يف النشاط اخلاص احمللي واالستثمار الـدويل منـذ   
املــال الدوليــة اخلاصــة، وال ســيما االســتثمار املباشــر األجــنيب، إىل  مــونتريي. فتــدفقات رؤوس 

جانب استقرار النظام املايل الدويل، عناصر حيويـة مكملـة للجهـود اإلمنائيـة الوطنيـة. بيـد أننـا        
نالحــظ وجــود ثغــرات اســتثمارية يف قطاعــات أساســية للتنميــة املســتدامة. فاالســتثمار املباشــر 

لدان الناميـة يتركـز يف عـدد قليـل مـن القطاعـات، وغالبـا مـا يتخطـى          األجنيب يف العديد من الب
البلدان األكثر احتياجا، وغالبا ما تكون تدفقات رؤوس املال الدولية موجهة حنـو اسـتثمارات   

  األجل.  قصرية
وسنقوم بوضع السياسات، وعند االقتضاء، تعزيز األطر التنظيميـة للمواءمـة علـى حنـو       - ٣٦

قطــاع اخلــاص واألهــداف العامــة، مبــا يشــمل حتفيــز القطــاع اخلــاص علــى أفضـل بــني حــوافز ال 
اعتمــاد ممارســات مســتدامة، وتعزيــز االســتثمارات اجليــدة الطويلــة األجــل. فــال بــد مــن رســم  
ــة علــى مجيــع املســتويات، وال بــد مــن وضــع إطــار تنظيمــي        ــة املواتي ــة البيئ سياســة عامــة لتهيئ

يتسم باحليويـة. وقـد كلفنـا مـؤمتر مـونتريي بتهيئـة        لتشجيع األعمال احلرة وقطاع أعمال حملي
مناخات استثمارية شفافة ومستقرة وميكن التنبؤ هبا، تقوم علـى أسـاس سياسـات ومؤسسـات     
االقتصاد الكلي السليمة، مع تأمني اآللية املناسبة لتنفيـذ العقـود واحتـرام حقـوق امللكيـة. وقـد       

اجملـال. وسنواصـل تعزيـز وهتيئـة الظـروف احملليـة       طويلة يف هذا  أشواطاقطع العديد من البلدان 
والدوليـة املواتيـة الســتثمارات القطـاع اخلـاص الشــاملة واملسـتدامة، مـع وضــع قواعـد ومعــايري        

ــا يفضــي إىل       ــرة ونزيهــة، مب ــأمني منافســة ح ــفافة ومســتقرة وت ــق أهــداف السياســات    ش حتقي
  الوطنية.  اإلمنائية
ســن األداء، مــع محايــة حقــوق العمــال   يــة وُحوسنرســخ قطــاع أعمــال يتســم بالدينام   - ٣٧

واملعايري البيئية والصحية وفقا للمعايري واالتفاقات الدولية ذات الصلة، مثـل املبـادئ التوجيهيـة    
ومعـايري العمـل ملنظمـة العمـل الدوليـة واتفاقيـة        )١٣(املتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

ســية املتعــددة األطــراف، لصــاحل األطــراف يف هــذه  واالتفاقــات البيئيــة الرئي )١٤(حقــوق الطفــل
 أساسـيا االتفاقات. ونرحب بالعدد املتزايـد مـن املؤسسـات التجاريـة الـيت تتـبىن منـوذج أعمـال         

_______________ 
)١٣( A/HRC/17/31.املرفق ،  
)١٤( United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531.  
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يراعي اآلثار البيئية واالجتماعية واإلداريـة ألنشـطتها، وحنـث مجيـع املؤسسـات األخـرى علـى        
بـني عائـد االسـتثمار واآلثـار غـري املاليـة.        القيام بذلك. ونشجع االستثمار املـؤثر، الـذي جيمـع   

وســنعزز املمارســات املؤسســية املســتدامة، مبــا يشــمل إدمــاج العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة          
واإلدارية يف تقارير الشركات حسـب االقتضـاء، علـى أن تتـرك للبلـدان حريـة حتديـد التـوازن         

التجاريـة علـى اعتمـاد مبـادئ      املناسب بـني القواعـد الطوعيـة واإللزاميـة. ونشـجع املؤسسـات      
بشأن األعمال واالستثمارات املسؤولة، وندعم عمل االتفاق العاملي يف هذا الصدد. وسـنعمل  
على تنسيق خمتلف املبادرات املتعلقـة باألنشـطة التجاريـة واملاليـة املسـتدامة، وحتديـد الثغـرات،        

  وحوافز االمتثال. فيها تلك املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، وتعزيز آليات  مبا
ونسلم بأمهية وجود أطر تنظيميـة حمكمـة وقائمـة علـى تقيـيم املخـاطر جلميـع أشـكال           - ٣٨

الوســاطة املاليــة، مــن التمويــل البــالغ الصــغر إىل املعــامالت املصــرفية الدوليــة. ونقــر بــأن بعــض  
ــادة صــعوبة حصــول         ــل زي ــا عواقــب غــري مقصــودة، مث ــد تكــون هل ــدابري ختفيــف املخــاطر ق ت

ؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر على اخلدمات املالية. وسـنعمل علـى كفالـة أن    امل
تدعم بيئتنا السياساتية والتنظيمية استقرار األسواق املالية وتعزز تعميم اخلدمات املاليـة بطريقـة   
متوازنة، مـع تـوفري محايـة مناسـبة للمسـتهلك. وسنسـعى إىل رسـم سياسـات، مبـا فيهـا أنظمـة            

ســواق رأس املــال عنــد االقتضــاء، تشــجع علــى مــنح حــوافز علــى طــول سلســلة االســتثمار،  أل
ــل األ    ــرات األداء الطويــ ــع مؤشــ ــقة مــ ــون متســ ــن   حبيــــث تكــ ــد مــ ــتدامة، وحتــ ــل واالســ جــ

  املفرطة.  التقلبات
ــى           - ٣٩ ــى احلصــول عل ــادرين عل ــاس، وال ســيما النســاء، غــري ق ــن الن ــد م ــزال العدي وال ي

مـن عوامـل اإلدمـاج االجتمـاعي.      وهـو عامـل أساسـي   بـاألمور املاليـة،    اخلدمات املالية واإلملام
وســنعمل مــن أجــل إتاحــة ســبل حصــول اجلميــع، بشــكل كامــل وعلــى قــدم املســاواة، علــى     
اخلدمات املالية الرمسية. وسنعتمد أو نستعرض استراتيجياتنا لتعميم اخلدمات املاليـة، بالتشـاور   

ــيني، وســننظر يف    ــة ضــمن أهــداف    مــع أصــحاب املصــلحة املعن  إدمــاج تعمــيم اخلــدمات املالي
ــا        ــة. وسنشــجع نظمن ــات والتشــريعات الوطني ــا لألولوي ــايل، وفق ــة يف النظــام امل السياســة العام
املصــرفية التجاريــة علــى خدمــة اجلميــع، مبــن فــيهم أولئــك الــذين يواجهــون حاليــا عراقيــل يف    

ات التمويـل البـالغ الصـغر،    احلصول على اخلدمات املاليـة واملعلومـات. وسـندعم أيضـا مؤسسـ     
واملصارف اإلمنائية، واملصارف الزراعية، وشركات تشغيل شبكات اهلاتف النقـال، وشـبكات   
الوكالء، والتعاونيات، واملصـارف الربيديـة، ومصـارف االدخـار، حسـب االقتضـاء. ونشـجع        

د، اســـتخدام أدوات مبتكـــرة، منـــها العمليـــات املصـــرفية عـــرب اهلـــاتف النقـــال، ونظـــم الســـدا  
وعمليات السداد اإللكتروين. وسنوسع نطاق التعلم من األقـران وتبـادل اخلـربات بـني البلـدان      
واملناطق، بسبل منها التحالف مـن أجـل تعمـيم اخلـدمات املاليـة واملنظمـات اإلقليميـة. ونلتـزم         
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بتعزيــز تنميــة قــدرات البلــدان الناميــة، بســبل منــها منظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، ونشــجع     
  التعاون والتآزر بني مبادرات تعميم اخلدمات املالية.

ونقر باملسامهة اإلجيابية للمهاجرين يف حتقيق النمو الشامل للجميـع والتنميـة املسـتدامة      - ٤٠
يف البلدان األصلية وبلدان العبور وبلدان املقصد. فتحويالت العمال املهـاجرين، ونصـفهم مـن    

املهـاجرون إىل عـائالهتم، وهـي موجهـة أساسـا لتلبيـة جـزء         النساء، هي يف العادة أجور حيوهلـا 
مــن احتياجــات األســر املعيشــية املتلقيــة هلــا. وال ميكــن مســاواهتا بالتــدفقات املاليــة الدوليــة          
األخرى، مثل االستثمار املباشر األجنيب أو املساعدة اإلمنائية الرمسية أو غـري ذلـك مـن املصـادر     

علـــى كفالـــة أن تتـــاح خـــدمات ماليـــة مناســـبة وميســـورة  العامـــة لتمويـــل التنميـــة. وســـنعمل
للمهــاجرين وعــائالهتم يف بلــداهنم األصــلية واملضــيفة علــى حــد ســواء. وســنعمل علــى خفــض  

يف املائـة مـن    ٣إىل أقـل مـن    ٢٠٣٠متوسط تكلفة معامالت حتويالت املهـاجرين حبلـول عـام    
ــة  املبلــغ احملــول. ويســاورنا القلــق بوجــه خــاص إزاء تكلفــة التحــو    ــة يف ممــرات معين يالت املالي

منخفضة احلجم ومرتفعة التكاليف. وسنعمل علـى كفالـة أال يطلـب أي مـن ممـرات التحويـل       
، مع مراعاة ضرورة احلفـاظ علـى قـدر كـاف مـن      ٢٠٣٠يف املائة حبلول عام  ٥رسوما تفوق 

ة يف اخلــدمات املتاحــة، ال ســيما ملــن هــم يف أشــد احلاجــة إليهــا. وســندعم الســلطات الوطنيــ     
التصدي ألكرب العقبات اليت تعوق استمرار تدفق التحـويالت املاليـة، ومنـها علـى سـبيل املثـال       
اجتاه خدمات السـحب الـيت تقـدمها املصـارف، وذلـك للعمـل علـى إتاحـة خـدمات التحويـل           
املايل عرب احلدود. وسرتيد التنسيق بني السلطات التنظيمية الوطنية إلزالة احلواجز اليت تعتـرض  

دمي خدمات التحويل املايل من غـري املصـارف الـذين يسـتخدمون اهلياكـل األساسـية لـنظم        مق
السـداد، وتعزيـز الظـروف املواتيـة إلجـراء حتــويالت أرخـص وأسـرع وآمـن يف بلـدان املصــدر          
والبلــدان املتلقيــة علــى حــد ســواء، بســبل منــها تعزيــز ظــروف تنافســية وشــفافة يف األســواق.    

ديــدة، ونشــجع اإلملــام بــاألمور املاليــة وتعمــيم اخلــدمات املاليــة،   وسنســخر التكنولوجيــات اجل
  وحنسن مجع البيانات.

ونلتزم بتمتع املرأة والفتاة، على قدم املساواة مـع الرجـل، بـاحلقوق والفـرص يف صـنع        - ٤١
القرارات السياسية واالقتصادية وختصيص املوارد، وإزالة أي حواجز متنـع املـرأة مـن املشـاركة     

ة يف االقتصــاد. وقــد عقــدنا العــزم علــى إجــراء إصــالحات تشــريعية وإداريــة ملــنح املــرأة  الكاملــ
حقوقــا مســاوية حلقــوق الرجــل يف املــوارد االقتصــادية، مبــا يف ذلــك احلــق يف ملكيــة األراضــي   
وغريها من أشكال امللكية والتحكم فيهـا، واالئتمـان واإلرث واملـوارد الطبيعيـة والتكنولوجيـا      

ئمــة. ونشــجع كــذلك القطــاع اخلــاص علــى املســامهة يف النــهوض باملســاواة بــني   اجلديــدة املال
اجلنسني من خالل السعي لكفالة حصول املرأة على العمالة الكاملـة واملنتجـة والعمـل الالئـق،     
واملساواة يف األجـر عـن العمـل املتسـاوي أو العمـل املتسـاوي القيمـة، وإتاحـة فـرص متسـاوية           
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تمييــز وســوء املعاملــة يف مكــان العمــل. ونــدعم مبــادئ متكــني املــرأة    أمامهــا، ومحايتــها مــن ال 
واالتفــاق العــاملي، ونشــجع زيــادة االســتثمارات يف   هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة عــن الصــادرة 

  الشركات أو املؤسسات التجارية اململوكة للنساء.
اليـة الكـبرية الـيت    ونرحب بالنمو السـريع لألعمـال اخلرييـة واملسـامهات املاليـة وغـري امل        - ٤٢

يقــدمها املتربعــون لألعمــال اخلرييــة يف ســبيل حتقيــق أهــدافنا املشــتركة. ونقــر مبرونــة اجلهــات    
ــوال إضــافية عــرب        ــى حشــد أم ــدرهتا عل ــى االبتكــار واملخــاطرة، وق ــدرهتا عل ــة وق املاحنــة اخلريي

الـذين  شراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين. ونشجع اآلخرين على االنضـمام إىل أولئـك   
يســامهون بالفعــل. ونرحــب بــاجلهود الراميــة إىل زيــادة التعــاون بــني اجلهــات اخلرييــة الفاعلــة     
واحلكومات واألطراف األخرى املؤثرة يف عملية التنمية. وندعو إىل زيـادة الشـفافية واملسـاءلة    

ف يف األعمــال اخلرييــة. ونشــجع اجلهــات املاحنــة اخلرييــة علــى إيــالء االعتبــار الواجــب للظــرو  
احمللية واملواءمة مع السياسات واألولويات الوطنية. ونشجع أيضا اجلهـات املاحنـة اخلرييـة علـى     
النظر يف إدارة هباهتا عن طريق االستثمار املؤثر، الذي يراعـي الـربح واآلثـار غـري املاليـة، علـى       

  حد سواء، يف معايريه االستثمارية.
، وال سـيما تلـك اململوكـة    ملتناهيـة الصـغر  املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة وا   ونقر بأن   - ٤٣

للنساء، غالبـا مـا تواجـه صـعوبات يف احلصـول علـى التمويـل. وللتشـجيع علـى زيـادة إقـراض            
املؤسســات الصــغرية واملتوســطة واملتناهيــة الصــغر، ميكــن لألنظمــة املاليــة أن تســمح باســتخدام 

، وختفـض تكـاليف الـدخول    ضمانات بديلة، ومتنح استثناءات مناسبة من متطلبـات رأس املـال  
واخلروج لتشجيع املنافسة، ومتكن مؤسسـات التمويـل البـالغ الصـغر مـن تعبئـة املـدخرات عـن         
طريق تلقي الودائع. وسنعمل على تعزيز قدرة املؤسسـات املاليـة علـى تقيـيم القـدرة االئتمانيـة       

خـالل إنشـاء   بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وذلك من خالل بـرامج التـدريب العامـة، ومـن     
مكاتب ائتمان عند االقتضاء. وميكن للمصارف اإلمنائية الوطنية واالحتادات االئتمانيـة وغريهـا   
من املؤسسات املالية احمللية أن تضطلع بدور حيوي يف إتاحة إمكانيـة احلصـول علـى اخلـدمات     

للمؤسسـات   املالية. ونشجع املصارف اإلمنائية الدولية واحمللية على تشجيع التمويـل املخصـص  
الصــغرية واملتوســطة واملتناهيــة الصــغر، يف جمــاالت منــها التحــول الصــناعي، عــن طريــق إنشــاء   
خطــوط ائتمانيــة تســتهدف هــذه املؤسســات، وعــن طريــق املســاعدة التقنيــة. ونرحــب بعمــل    
مؤسسة التمويل الدولية واملبـادرات األخـرى املضـطلع هبـا يف هـذا اجملـال، ونشـجع زيـادة بنـاء          

وتبــادل املعــارف علــى الصــعيدين اإلقليمــي والعــاملي. ونقــر أيضــا بإمكانــات وســائل القــدرات 
ــد تســتخدم         ــيت ق ــة، ال ــة املوجهــة حنــو التنمي ــل صــناديق رأمســال اجملازف ــدة، مث االســتثمار اجلدي
بالتعاون مع شركاء من القطاع العام، والتمويل املخـتلط، وأدوات ختفيـف املخـاطر، وهياكـل     
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ة املصـحوبة بـأطر إلدارة املخـاطر وأطـر تنظيميـة مناسـبة. وسـنعزز أيضـا         توحيد الديون املبتكر
  بناء القدرات يف هذه اجملاالت.

ولتلبيــة احتياجــات التمويــل الطويــل األجــل، ســنعمل علــى تطــوير أســواق رأس املــال     - ٤٤
احمللية، وال سيما أسواق السندات الطويلة األجل وأسواق التـأمني عنـد االقتضـاء، مبـا يف ذلـك      
التأمني على احملاصـيل بشـروط غـري تشـويهية. وسـنعمل أيضـا علـى تعزيـز اإلشـراف واملقاصـة           
والتسوية وإدارة املخاطر. ونشدد على أن األسواق اإلقليمية وسيلة فعالة لبلـوغ نطـاق وعمـق    
يتعذر بلوغهما عندما تكون فرادى األسواق صغرية. ونرحب بقيام املصارف اإلمنائية املتعـددة  

بزيادة اإلقراض بالعمالت احمللية، ونشـجع املزيـد مـن النمـو يف هـذا اجملـال. ونشـجع        األطراف 
عـن  املصارف اإلمنائية على االستفادة مـن مجيـع األدوات املتاحـة إلدارة املخـاطر، مبـا يف ذلـك       

التنويــع. ونقــر بــأن طبيعــة اســتثمارات احلــوافظ املاليــة الدوليــة قــد تطــورت علــى مــدى  طريــق 
عشرة املاضية، وأن املستثمرين األجانـب يـؤدون اآلن دورا مهمـا يف أسـواق     السنوات اخلمس 

رأمســال بعــض البلــدان الناميــة، ونقــر بأمهيــة إدارة التقلبــات املرتبطــة هبــذه األســواق. وســنعزز    
الدعم الدويل يف تطوير أسواق رأس املـال احملليـة يف البلـدان الناميـة، وال سـيما يف أقـل البلـدان        

النامية غري الساحلية والدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة. وسـنعمل علـى تعزيـز بنـاء        منوا والبلدان 
القـدرات يف هــذا اجملــال، بســبل منــها املنتـديات اإلقليميــة واألقاليميــة والعامليــة لتبــادل املعــارف   

  وتقدمي املساعدة التقنية وتبادل البيانات.
يت ميكـن لالسـتثمار املباشـر، مبـا يف ذلـك      ونقر باملسامهة املهمـة يف التنميـة املسـتدامة الـ      - ٤٥

االســـتثمار املباشـــر األجـــنيب، أن يقـــدمها، ال ســـيما عنـــدما تكـــون املشـــاريع متســـقة مـــع          
استراتيجيات التنمية املستدامة الوطنية واإلقليمية. وميكن للسياسات احلكوميـة أن تعـزز اآلثـار    

األجـنيب، مثـل اخلـربة الفنيـة والتكنولوجيـا،      اإلجيابية غري املباشرة املترتبة على االستثمار املباشـر  
بسبل منها إقامة روابـط مـع املـوردين احمللـيني، وتشـجيع إدمـاج املؤسسـات احملليـة، وال سـيما          
املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر يف البلدان الناميـة، يف سالسـل القيمـة اإلقليميـة     

والوكاالت األخرى ذات الصلة علـى التركيـز   والعاملية. وسنشجع وكاالت تشجيع االستثمار 
على إعداد املشاريع. وسنعطي األولوية للمشاريع اليت تنطوي على أكـرب قـدر مـن اإلمكانـات     
لتعزيــز العمالــة الكاملــة واملنتجــة وتــوفري العمــل الالئــق للجميــع، وأمنــاط اإلنتــاج واالســتهالك   

تنويــع املنــتج، والزراعــة. وعلــى الصــعيد  املســتدامة، والتحــول اهليكلــي والتصــنيع املســتدام، وال 
الدويل، سندعم هذه اجلهود من خالل الـدعم املـايل والـتقين وبنـاء القـدرات، وتوثيـق التعـاون        
بني وكاالت البلـدان األصـلية واملضـيفة. وسـننظر يف اسـتخدام التـأمني وضـمانات االسـتثمار،         

دوات املاليـة اجلديـدة لتحفيـز    عن طريق جهات منـها الوكالـة الدوليـة لضـمان االسـتثمار، واأل     
تدفق االستثمارات املباشرة األجنبية حنـو البلـدان الناميـة، وال سـيما أقـل البلـدان منـوا والبلـدان         
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ان الـــيت متـــر حبـــاالت نـــزاع الناميـــة غـــري الســـاحلية والـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة والبلـــد 
  الرتاع.  بعد  وما
البلدان منوا ما زالت ال تسـتفيد مـن اسـتثمارات    ونالحظ مع القلق أن العديد من أقل   - ٤٦

مباشرة أجنبية مـن شـأهنا أن تسـاعدها علـى تنويـع اقتصـاداهتا، رغـم مـا أدخلتـه مـن حتسـينات            
علــى مناخاهتــا االســتثمارية. وقــد عقــدنا العــزم علــى اعتمــاد وتنفيــذ نظــم لتشــجيع االســتثمار   

الـتقين إلعـداد املشـاريع والتفـاوض علـى      لصاحل أقل البلدان منوا. وسـنقدم أيضـا الـدعم املـايل و    
ــتثمار، واحلصـــول علـــى     ــلة باالسـ العقـــود، والـــدعم االستشـــاري يف تســـوية املنازعـــات املتصـ
املعلومــات املتعلقــة بالتســهيالت االســتثمارية، والتــأمني ضــد املخــاطر وتقــدمي الضــمانات عــن   

، وذلك بناء علـى طلـب   طريق جهات منها على سبيل املثال الوكالة الدولية لضمان االستثمار
أقل البلدان منوا. ونالحظ أيضا أن الدول اجلزرية الصغرية النامية تواجه صعوبات يف احلصـول  
على ائتمانات دولية نتيجة للخصائص اهليكلية القتصاداهتا. وستواصل أقل البلدان منـوا حتسـني   

ــا تواجهــه     ــا للتصــدي مل ــة لالســتثمار. وســنعزز أيضــا جهودن ــة غــري   بيئاهتــا املواتي ــدان النامي البل
الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية والعديـد مـن البلـدان املتوسـطة الـدخل والبلـدان الـيت        
متر حباالت نزاع وما بعد الرتاع من ثغرات متويلية واخنفـاض يف مسـتويات االسـتثمار املباشـر.     

املاليــة اخلاصــة  ونشــجع اســتخدام آليــات مبتكــرة وشــراكات لتشــجيع املزيــد مــن املســامهات   
  الدولية يف هذه االقتصادات.

ــى          - ٤٧ ــوق االســتثمار اخلــاص يف اهلياكــل األساســية، ســواء عل ــات تع ــر بوجــود عقب ونق
مســتوى العــرض أو الطلــب. ويعــزى الــنقص يف االســتثمارات جزئيــا إىل عــدم وجــود خطــط   

االسـتثمار فيهـا،   كافية بشأن اهلياكل األساسية وعدد كاف من املشاريع املدروسـة الـيت ميكـن    
إىل جانب كون هياكل حتفيز القطاع اخلاص ال تكون بالضرورة مناسبة لالسـتثمار يف العديـد   
ــذليل هــذه       ــة األجــل، باإلضــافة إىل تصــورات املســتثمرين للمخــاطر. ولت مــن املشــاريع الطويل

ار يف العقبات، سنضّمن اسـتراتيجياتنا الوطنيـة للتنميـة املسـتدامة خططـا مرنـة وجيـدة لالسـتثم        
ــة لالســتثمار. وعلــى الصــعيد       ــة املواتي ــا احمللي ــز بيئاتن ــام أيضــا بتعزي اهلياكــل األساســية، مــع القي
الــدويل، ســنقدم الــدعم الــتقين للبلــدان لترمجــة خططهــا إىل جمموعــات مشــاريع ملموســة قيــد    
اإلعــداد، فضــال عــن تقدميــه لفــرادى املشــاريع القابلــة للتنفيــذ، مبــا يشــمل دراســات اجلــدوى،   

تفاوض على العقود املعقدة، وإدارة املشاريع. ويف هذا الصدد، حنـيط علمـا بربنـامج االحتـاد     وال
األفريقــي لتطــوير اهلياكــل األساســية يف أفريقيــا. ونالحــظ مــع القلــق تراجــع اإلقــراض ملشــاريع 
اهلياكل األساسية من املصارف التجارية. وهنيب باهليئات املسؤولة عن وضـع املعـايري أن حتـدد    

ميكــن إدخالــه مـن تعــديالت لتشــجيع االسـتثمارات الطويلــة األجــل يف إطـار مــن املخــاطرة    مـا  
املدروســة واالحتــواء احملكــم للمخــاطر. ونشــجع مؤسســات االســتثمار الطويــل األجــل، مثــل    
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صناديق املعاشات التقاعدية وصناديق الثروة السيادية، الـيت تـدير رؤوس أمـوال ضـخمة، علـى      
ل األساسية، وال سيما يف البلدان الناميـة. ويف هـذا الصـدد، نشـجع     ختصيص نسبة أكرب للهياك

املسـتثمرين علـى اختـاذ التــدابري الالزمـة لتحفيـز املزيـد مــن االسـتثمارات الطويلـة األجـل، مثــل          
  عمليات استعراض هياكل التعويض ومعايري األداء.

اهلياكـل األساسـية،   ونقر بأن لالستثمار العـام واخلـاص دور رئيسـي يؤديانـه يف متويـل        - ٤٨
وذلـــك بســـبل منـــها املصـــارف اإلمنائيـــة، ومؤسســـات متويـــل التنميـــة وأدوات وآليـــات مثـــل   
الشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص، والتمويــل املخــتلط الــذي جيمــع بــني التمويــل العــام  
بشروط ميسرة والتمويل اخلاص بشروط السوق واخلربة املتاحة من القطـاعني العـام واخلـاص،    

ســائل التمويــل املخصصــة الغــرض، ومتويــل املشــاريع دون حــق الرجــوع، وأدوات ختفيــف   وو
املخاطر، وهياكل التمويل اجلماعي. وُتستخدم أدوات التمويـل املخـتلط، مبـا فيهـا الشـراكات      
بني القطاعني العام واخلاص، للحد من املخاطر اخلاصة باالستثمارات وحتفيز متـويالت إضـافية   

ــات    مــن القطــاع اخلــاص   ــة األساســية يف ضــوء سياســات وأولوي يف خمتلــف القطاعــات اإلمنائي
ــوطين.         ــوطين ودون ال ــى الصــعيد اإلقليمــي وال ــات عل ــيت حتــددها احلكوم ــة املســتدامة ال التنمي

التمويــل املخــتلط يف ســبيل حتقيــق التنميــة املســتدامة، ينبغــي النظــر  أدوات ولتســخري إمكانــات 
ــة يف اهليكــل واالســتخدام املنا   ــيت     بعناي ــي للمشــاريع ال ــل املخــتلط. وينبغ ســبني ألدوات التموي

تنطوي على متويـل خمـتلط، مبـا يف ذلـك الشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص، أن تتقاسـم           
املخاطر واملكاسـب علـى حنـو منصـف، وتتضـمن آليـات واضـحة للمسـاءلة، وتسـتويف املعـايري           

ل يف شــراكات بــني القطــاعني العــام  االجتماعيــة والبيئيــة. وســنبين بــذلك القــدرة علــى الــدخو 
واخلـــاص ألغـــراض منـــها التخطـــيط، والتفـــاوض علـــى العقـــود، واإلدارة، واحملاســـبة، وإدراج 

ة لتغطية االلتزامات احملتملة. ونلتزم أيضا بـإجراء مناقشـة شـاملة ومفتوحـة     يخمصصات يف امليزان
كات بــني القطــاعني وشــفافة لــدى إعــداد واعتمــاد مبــادئ توجيهيــة ووثــائق تســتخدمها الشــرا

الدروس املستفادة من خالل املنتـديات اإلقليميـة    قاعدة معرفية وتبادل وبإرساءالعام واخلاص، 
  والعاملية.

وسنشــجع االســتثمارين العــام واخلــاص يف اهلياكــل األساســية للطاقــة وتكنولوجيــات      - ٤٩
زيـادة كـبرية يف    تكنولوجيـات حجـز الكربـون وختزينـه. وسـنحقق      مبا يف ذلـك النظيفة، الطاقة 

حصة الطاقة املتجددة ونضاعف املعدل العاملي لكفاءة الطاقة وحفظها، هبـدف كفالـة حصـول    
. وسـنعزز  ٢٠٣٠اجلميع على خدمات طاقة ميسورة وموثوقة وحديثة ومسـتدامة حبلـول عـام    

ــة        ــا الطاق ــدعم الكــايف وتيســري الوصــول إىل حبــوث وتكنولوجي ــوفري ال ــى ت ــدويل عل التعــاون ال
فة، وتوسيع نطاق اهلياكـل األساسـية وحتسـني التكنولوجيـا لتقـدمي خـدمات طاقـة حديثـة         النظي

ومستدامة جلميع البلدان النامية، وال سيما أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة.        
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  ونرحـــب مببـــادرة األمـــني العـــام لتـــوفري الطاقـــة املســـتدامة للجميـــع باعتبارهـــا إطـــارا مفيـــدا،  
ــا يف ذلــ  ــى الصــعيد        مب ــتثمارية عل ــل ونشــرات اس ــداد خطــط عم ــة، وبإع ــا اإلقليمي ك مراكزه

القطري، حسب االقتضاء. وندعو إىل العمل بناء على التوصيات الواردة يف هذه املبـادرة، مـع   
مـن   ٢٠٢٠بليـون دوالر مـن االسـتثمارات السـنوية حبلـول عـام        ١٠٠إمكانية مجع أكثـر مـن   

باالستفادة من املصارف اإلمنائية. ونقر مبـواطن الضـعف   خالل مبادرات السوق والشراكات و
ــة          ــدان النامي ــوا والبل ــدان من ــل البل ــة وأق ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري واالحتياجــات اخلاصــة لل

الساحلية، ونرحب مببادرة توفري الطاقة ألفريقيا، ورؤية الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة       غري
والشـبكة اجلزريـة العامليـة للطاقـة املتجـددة للوكالـة الدوليـة        أفريقيا ملسـتقبل الطاقـة يف أفريقيـا،    

  للطاقة املتجددة.
  

  التعاون اإلمنائي الدويل  -جيم 
يــؤدي التمويــل العــام الــدويل دورا مهمــا يف تكملــة اجلهــود الــيت تبــذهلا البلــدان لتعبئــة    - ٥٠

ث املـوارد احملليـة   املوارد حمليا مـن مصـادر عامـة، وال سـيما يف أشـد البلـدان فقـرا وضـعفا، حيـ         
حمدودة. فخطتنا الطموحة تضع أعباء ثقيلة على امليزانيات والقدرات العامة، وهـو مـا يتطلـب    
ــا معــززا وأكثــر فعاليــة، مبــا يف ذلــك التمويــل بشــروط ميســرة وبشــروط الســوق.      دعمــا دولي

لعـزم  مـؤمتر مـونتريي، ونعقـد ا   انعقـاد  ونرحب بزيادة مجيع أشـكال التمويـل العـام الـدويل منـذ      
. ونـدرك بأننـا نتشـاطر    ٢٠١٥على تكثيـف جهـود كـل منـا دعمـا خلطـة التنميـة ملـا بعـد عـام           

أهدافا مشتركة وطموحات مشتركة لتعزيـز التعـاون اإلمنـائي الـدويل وزيـادة فعاليتـه وشـفافيته        
وأثره ونتائجه إىل أقصى حد ممكن. ويف هذا الصدد، نرحـب بالتقـدم احملـرز يف وضـع املبـادئ      

بــق علــى اجلهــود الــيت يبــذهلا كــل منــا لزيــادة أثــر تعاوننــا. وسنواصــل تعزيــز حوارنــا     الــيت تنط
  لتحسني فهمنا املشترك وتبادل املعارف على حنو أفضل.

مـؤمتر مـونتريي. بيـد أننـا      انعقـاد  ونرحب بزيادة حجم املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة منـذ      - ٥١
ى التزاماهتا املتعلقـة باملسـاعدة اإلمنائيـة    نعرب عن قلقنا من أن بلدان عديدة ال تزال دون مستو

الرمسية، ونؤكد جمددا أن الوفاء جبميع التزامات املساعدة اإلمنائية الرمسيـة مـا زال أمـرا حامسـا.     
املتعلقـة باملسـاعدة اإلمنائيـة     ويعيد مقدمو املساعدة اإلمنائية الرمسيـة تأكيـد التزامـات كـل منـهم     

ليت تعهدت هبا بلـدان عديـدة متقدمـة النمـو بتحقيـق هـدف       ، ويشمل ذلك االلتزامات االرمسية
وختصـيص   اعدة اإلمنائيـة الرمسيـة  الدخل القومي اإلمجايل للمسيف املائة من  ٠,٧ختصيص نسبة 

يف املائـة مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل للمسـاعدة        ٠,٢٠يف املائـة إىل   ٠,١٥نسبة تتراوح بني 
وا. وتشـجعنا تلـك البلـدان القليلـة الـيت أوفـت بالتزامهـا        اإلمنائية الرمسيـة لفائـدة أقـل البلـدان منـ     

يف املائـــة مـــن الـــدخل القـــومي اإلمجـــايل للمســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة   ٠,٧بتخصـــيص نســـبة 
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يف املائة مـن   ٠,٢٠يف املائة إىل  ٠,١٥جتاوزته، وحققت هدف ختصيص نسبة تتراوح بني  أو
مسية لفائـدة أقـل البلـدان منـوا أو جتاوزتـه. وحنـث       الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الر

مجيع البلـدان األخـرى علـى تكثيـف جهودهـا لزيـادة مسـاعدهتا اإلمنائيـة الرمسيـة وبـذل جهـود            
إضـافية ملموسـة لتحقيــق أهـداف املســاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة. ونرحــب بقـرار االحتــاد األورويب       

يف املائـة مـن الـدخل     ٠,٧ختصـيص نسـبة    الذي أكد فيه جمددا التزامه اجلماعي بتحقيق هـدف 
، ٢٠١٥القومي اإلمجايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة ضـمن اإلطـار الـزمين خلطـة مـا بعـد عـام           

يف املائـة إىل   ٠,١٥وتعهد بالقيام على حنو مجاعي بتحقيق هـدف ختصـيص نسـبة تتـراوح بـني      
الرمسيـة لفائـدة أقـل البلـدان منـوا       يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية ٠,٢٠

يف املائـة مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل       ٠,٢٠يف األجل القصري، وبلوغ هدف ختصـيص نسـبة   
للمســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة لفائــدة أقــل البلــدان منــوا ضــمن اإلطــار الــزمين خلطــة مــا بعــد عــام   

ــة علــى النظــر يف حت   ٢٠١٥ ــة الرمسي ــد هــدف يتمثــل يف  . ونشــجع مقــدمي املســاعدة اإلمنائي دي
يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة     ٠,٢٠ختصيص ما ال يقل عن 
  لفائدة أقل البلدان منوا.

ونقر بأمهية تركيز أيسر املوارد شروطا على أكثـر البلـدان احتياجـا وأقلـها قـدرة علـى         - ٥٢
غ القلـق تراجـع حصـة املسـاعدة اإلمنائيـة      تعبئة موارد أخرى. ويف هذا الصـدد، نالحـظ مـع بـال    

الرمسية املخصصة ألقل البلدان منوا، ونلتزم بعكس اجتاه هذا التراجـع. ويشـجعنا أولئـك الـذين     
  يف املائة من مساعداهتم اإلمنائية الرمسية ألقل البلدان منوا. ٥٠خيصصون ما ال يقل عن 

بالتزامات املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة،    ونؤكد أمهية حشد املزيد من الدعم احمللي للوفاء  - ٥٣
بسبل منها زيادة الوعي العام وتـوفري البيانـات املتعلقـة بفعاليـة املعونـة وحتقيـق نتـائج ملموسـة.         
ونشــجع البلــدان الشــريكة علــى االســتفادة ممــا أُحــرز مــن تقــدم يف كفالــة اســتخدام املســاعدة   

ق األهـداف والغايـات اإلمنائيـة. ونشـجع نشـر      اإلمنائية الرمسية استخداما فعاال لتسـاعد يف حتقيـ  
خطط استشرافية تزيد من وضوح التعـاون اإلمنـائي وشـفافيته وإمكانيـة التنبـؤ بـه يف املسـتقبل،        
وذلك وفقا لعمليات ختصيص املوارد يف امليزانيات الوطنية. وحنث البلـدان علـى تتبـع عمليـات     

   املرأة، واإلبالغ عن ذلك.ختصيص املوارد لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني
ومــن أوجــه االســتخدام املهمــة للتمويــل العــام الــدويل، مبــا يف ذلــك املســاعدة اإلمنائيــة    - ٥٤

الرمسية، حتفيز تعبئة موارد إضافية من مصادر أخـرى، عامـة وخاصـة. وميكـن لـذلك أن يـدعم       
مات العامــة حتســني حتصــيل الضــرائب ويســاعد يف تعزيــز بيئــات حمليــة مواتيــة وتــوفري اخلــد        

األساسية. وميكن استخدامه أيضا إلتاحة متويل إضايف عن طريق التمويل املخـتلط أو اجلمـاعي   
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وختفيف املخاطر، وال سـيما يف اسـتثمارات اهلياكـل األساسـية وغريهـا مـن االسـتثمارات الـيت         
  تدعم تنمية القطاع اخلاص.

يقـة قيـاس املســاعدة   وسـنجري مناقشـات مفتوحـة وشـاملة وشــفافة بشـأن حتـديث طر        - ٥٥
املقتـرح، ونؤكـد أن أي   “ الدعم الرمسي التام للتنمية املستدامة”اإلمنائية الرمسية وبشأن مقياس 

  مقياس من هذا القبيل لن خيل بااللتزامات املقطوعة سلفا.
والتعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب عنصـر مهـم مـن عناصـر التعـاون الـدويل مـن أجـل               - ٥٦

 نصرا مكمـال للتعـاون بـني الشـمال واجلنـوب، ال بـديال عنـه. ونسـلم بأمهيتـه         التنمية باعتباره ع
وماضيه املختلف وخصوصياته، ونؤكـد أنـه ينبغـي النظـر إىل التعـاون فيمـا بـني بلـدان          املتزايدة

ــا           ــى أســاس جتارهب ــه، عل ــوب وبلدان ــني شــعوب اجلن ــن التضــامن ب ــبريا ع ــاره تع ــوب باعتب اجلن
يظـل هـذا التعـاون مسترشـدا مببـادئ احتـرام السـيادة الوطنيـة،          وأهدافها املشتركة. وينبغـي أن 

وامللكية الوطنية واالستقالل الوطنــــي، واملســـاواة، وعـدم فـرض الشـروط، وعـدم التـدخل يف        
  الشؤون الداخلية، وحتقيق املنفعة املتبادلة.

قــر ونرحــب بزيــادة مســامهات التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب يف القضــاء علــى الف     - ٥٧
وحتقيق التنمية املستدامة. ونشجع البلـدان الناميـة علـى القيـام طوعـا بتكثيـف جهودهـا لتعزيـز         
التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب، ومواصـلة حتسـني فعاليـة التنميـة وفقـا ألحكـام وثيقـة نـريويب           

. )١٥(باخلتامية الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى للتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـو   
ونلتزم أيضا بتعزيـز التعـاون الثالثـي باعتبـاره وسـيلة لتسـخري التجـارب واخلـربات ذات الصـلة          

  خلدمة التعاون اإلمنائي.
ــة التعــاون اإلمنــائي       - ٥٨ ــر وفعالي ــة وأث ــة إىل حتســني نوعي ونرحــب باســتمرار اجلهــود الرامي

ــة يف جمــال املاليــة العامــة، مبــا يف    ــة  واجلهــود الدوليــة األخــرى املبذول  ذلــك التقيــد مببــادئ فعالي
التعاون اإلمنائي املتفق عليها. وسنقوم مبواءمة األنشطة مع األولويات الوطنية، مبا يف ذلـك عـن   

سـيما تلـك املوّجهـة ألقـل البلـدان منـوا        طريق احلد من التجزؤ، والتعجيل بتحريـر املعونـة، وال  
والتوجه حنو حتقيـق النتـائج، وتعزيـز     والبلدان األشد احتياجا. وسنقوم بتشجيع امللكية القطرية

النظم القطرية واسـتخدام النـهج القائمـة علـى الـربامج عنـد االقتضـاء، وتعزيـز الشـراكات مـن           
أجل التنمية، واحلد من تكاليف املعامالت، وزيادة الشفافية واملساءلة املتبادلـة. وسـرتيد فعاليـة    

لبلـدان الناميـة مبعلومـات إرشـادية منتظمـة      التنمية ونعـزز إمكانيـة التنبـؤ هبـا عـن طريـق تزويـد ا       
ومناسبة التوقيت بشأن الدعم املقرر تقدميه يف األجـل املتوسـط. وسنواصـل بـذل هـذه اجلهـود       

_______________ 
  ، املرفق.٦٤/٢٢٢القرار  )١٥(
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يف منتدى التعـاون اإلمنـائي التـابع للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ويف هـذا الصـدد، فإننـا          
ت الصلة، من قبيل الشراكة العامليـة مـن   أيضا حنيط علما باجلهود املبذولة يف احملافل األخرى ذا

أجل تعاون إمنـائي فعـال، علـى حنـو متكامـل. وسـننظر أيضـا يف عـدم طلـب إعفـاءات ضـريبية            
علــى الســلع واخلــدمات املقدمــة كمعونــة مــن حكومــة إىل أخــرى، بــدءا بوقــف العمــل بنظــام   

  تسديد ضرائب القيمة املضافة ورسوم االسترياد.
ومـؤمتر األطـراف فيهـا     )١٦(األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ ونسلم بأن اتفاقية   - ٥٩

مهــا املنتــدى الــدويل واحلكــومي الــدويل الرئيســي للتفــاوض بشــأن التصــدي لــتغري املنــاخ علــى   
ــاخي  ونرحــب الصــعيد العــاملي.   ــداء ليمــا للعمــل املن ــزام مــؤمتر األطــراف    ،)١٧(بن ويشــجعنا الت

ينطبــق علــى مجيــع األطــراف ويعكــس  ٢٠١٥ عــام بالتوصــل إىل اتفــاق طمــوح يف بــاريس يف
يف ضـوء الظـروف الوطنيـة     ،امبدأ املسؤوليات املشتركة وإن كانت متباينـة وقـدرات كـل منـه    

  املختلفة.
ــة،          - ٦٠ ــات الدولي ــة مبوجــب االتفاقي ــات القائم ــام بااللتزام ــاء الت ــة الوف ــد أمهي ــد تأكي ونعي
حتـديات عامليـة. ونسـلّم بضـرورة زيـادة       ذلـك بشـأن تغـري املنـاخ ومـا يتصـل بـذلك مـن         يف مبـا 

التمويل من مجيع املصادر، مبا يف ذلك من مصادر التمويـل العامـة واخلاصـة والثنائيـة واملتعـددة      
األطــراف، إضــافة إىل مصــادر التمويــل البديلــة، مــن أجــل متويــل االســتثمارات يف العديــد مــن   

ونيـة والقـادرة علـى التكيـف مـع تغـري       مبا يف ذلـك التنميـة منخفضـة االنبعاثـات الكرب     ،اجملاالت
املناخ. وندرك أن البلدان املتقدمة النمو التزمت، يف سياق إجراءات التخفيف اجملديـة وشـفافية   

بليــون دوالر ســنويا حبلــول  ١٠٠التنفيــذ، هبــدف القيــام علــى حنــو مشــترك بتعبئــة مبلــغ قــدره  
دان النامية. ونسـلم باحلاجـة إىل   من طائفة واسعة من املصادر لتلبية احتياجات البل ٢٠٢٠ عام

األخــذ مبنــهجيات شــفافة لإلبــالغ عــن متويــل أنشــطة مكافحــة تغــري املنــاخ ونرحــب بالعمــل      
  .األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ اجلاري يف سياق اتفاقية

ونرحــب بنجــاح عمليــة التعبئــة األوليــة للمــوارد املخصصــة لصــندوق املنــاخ األخضــر    - ٦١
يتــها، ممــا جعلــه أكــرب صــندوق مكــرس للمنــاخ ومكّنــه مــن بــدء أنشــطته يف دعــم    وحبســن توق

. ونرحـب بقـرار   األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املنـاخ       يف اتفاقيـة  البلدان النامية األطراف
جملــس صــندوق املنــاخ األخضــر بــأن يســعى إىل البــدء يف اختــاذ قــرارات بشــأن املوافقــة علــى      

، وبقــراره ٢٠١٥يخ أقصــاه موعــد انعقــاد اجتماعــه الثالــث يف عــام  املشــاريع والــربامج يف تــار
بشأن العملية الرمسية لتجديد موارد الصندوق. ونرحب أيضـا بقـرار اجمللـس السـعي إىل حتقيـق      

_______________ 
)١٦( United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822.  
)١٧( FCCC/CP/2014/10/Add.1.  
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بــني التخفيــف مــن حــدة تغــري املنــاخ والتكيــف معــه مبــرور الــزمن علــى  ٥٠:٥٠تــوازن بنســبة 
يف املائـة مـن    ٥٠صـيص نسـبة دنيـا قـدرها     أساس مكافئ للمـنح والسـعي إىل حتديـد هـدف خت    

االعتماد املرصود للتكيـف مـع املنـاخ للبلـدان الـيت تواجـه أوجـه ضـعف خاصـة، مبـا فيهـا أقـل             
البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األفريقية. ونالحـظ أمهيـة اسـتمرار الـدعم     

لوصـول إىل متويـل أنشـطة مكافحـة تغـري املنـاخ       املقدم ملعاجلة الثغرات املتبقيـة يف القـدرة علـى ا   
  وإدارة هذا التمويل.

ونقر بأمهية مراعاة األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة. ونشجع علـى مراعـاة التكيـف مـع       - ٦٢
آثار تغـري املنـاخ والقـدرة علـى مواجهـة الكـوارث يف متويـل التنميـة مـن أجـل ضـمان اسـتدامة             

ــدرك أن اإلجــ   ــة. ون ــائج التنمي ــى     نت ــددة عل ــد متع ــدة التصــميم ميكــن أن حتقــق فوائ راءات اجلي
الصعيدين احمللـي والعـاملي، مبـا يف ذلـك تلـك املتعلقـة بـتغري املنـاخ. ونلتـزم باالسـتثمار يف بـذل            
اجلهود الراميـة إىل تعزيـز قـدرة اجلهـات الفاعلـة الوطنيـة واحملليـة علـى إدارة أخطـار الكـوارث           

إطار االستراتيجيات الوطنيـة للتنميـة املسـتدامة، وإىل ضـمان     ومتويل إجراءات التصدي هلا، يف 
  استفادة البلدان من املساعدة الدولية عند احلاجة.

ونسلم باألمهيـة احلامسـة للتنـوع البيولـوجي واالسـتخدام املسـتدام لعناصـره يف القضـاء           - ٦٣
ــر و  ــى الفق ــق عل ــذ   حتقي ــة املســتدامة. ونرحــب بتنفي ــوع اخلطــة االســتراتيجية ا التنمي ــة للتن  لعاملي

مـن جانـب    )١٨(وأهداف آيتشي املتعلقة بـالتنوع البيولـوجي   ٢٠٢٠-٢٠١١للفترة  البيولوجي
وندعو مجيع األطراف إىل حضـور االجتمـاع الثالـث     )١٩(األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي

. ونشـجع علـى تعبئـة املـوارد     ٢٠١٦عشر ملؤمتر األطراف الـذي سـيعقد يف املكسـيك يف عـام     
الية من مجيع املصادر وعلى مجيع املسـتويات حلفـظ التنـوع البيولـوجي والـنظم اإليكولوجيـة       امل

ــز اإلدارة املســتدامة لألراضــي، ومكافحــة      واســتخدامها علــى حنــو مســتدام، مبــا يف ذلــك تعزي
التصــحر واجلفــاف والعواصــف الترابيــة والفيضــانات، وإصــالح األراضــي والتربــة املتــدهورة،    

املستدامة للغابـات. ونرحـب بـالتزام الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة         وتعزيز اإلدارة 
بدعم وتعزيز تنفيذها. ونلتزم بدعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان مـن أجـل   ، )٢٠(ملكافحة التصحر 

تعزيز جهود احلفظ واإلصـالح، مـن قبيـل مبـادرة السـور األخضـر العظـيم الـيت نفـذها االحتـاد           
ــها      األفريقــي، وتقــدمي ــدعم للبلــدان الــيت حتتــاج إىل تعزيــز تنفيــذ اســتراتيجياهتا وخطــط عمل ال

  الوطنية املتعلقة بالتنوع البيولوجي.
_______________ 

  .١٠/٢ ، املرفق، املقررUNEP/CBD/COP/10/27، الوثيقة برنامج األمم املتحدة للبيئةانظر  )١٨(
)١٩( United Nations, Treaty Series, vol. 1760, No. 30619.  
  .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤املرجع نفسه، اجمللد  )٢٠(



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

28/54 

ونســلم بــأن احمليطــات والبحــار واملنــاطق الســاحلية تشــكل عنصــرا متكــامال وأساســيا    - ٦٤
يل يـوفر،  النظام اإليكولـوجي لـألرض وهلـا أمهيـة بالغـة يف احلفـاظ عليـه، وأن القـانون الـدو          يف

، اإلطـار القـانوين حلفـظ احمليطـات     )٢١(على النحو املبني يف اتفاقية األمم املتحدة لقـانون البحـار  
ومواردها والستخدامها على حنو مسـتدام. ونؤكـد أمهيـة حفـظ احمليطـات والبحـار ومواردهـا        

ء علـى  واستخدامها على حنو مستدام حتقيقـا للتنميـة املسـتدامة، بسـبل منـها اإلسـهام يف القضـا       
الفقر وحتقيق النمـو االقتصـادي املطـرد واألمـن الغـذائي وهتيئـة سـبل مسـتدامة لكسـب الـرزق           
والعمــل الكــرمي، مــع العمــل يف الوقــت نفســه علــى محايــة التنــوع البيولــوجي والبيئــة البحريــة     
ومعاجلة آثار تغـري املنـاخ. ولـذلك، فإننـا نلتـزم حبمايـة احمليطـات والـنظم اإليكولوجيـة البحريـة           
وإعادهتا إىل سابق عهدها من حيث السالمة واإلنتاجية والقـدرة علـى الصـمود واحلفـاظ علـى      
تنوعها البيولوجي، مبا يتيح حفظهـا لألجيـال احلاليـة واملقبلـة واسـتخدامها علـى حنـو مسـتدام،         
وتطبيق هنج النظم اإليكولوجية والنهج التحوطي يف إدارة األنشطة اليت تـؤثر يف البيئـة البحريـة    

  لى حنو فعال وفقا للقانون الدويل، من أجل حتقيق التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة.ع
ونسلم بأن الزيادة يف درجة احلـرارة العامليـة وارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر وحتمـض          - ٦٥

احمليطات وغريها من اآلثار املترتبة على تغري املناخ ختلـف آثـارا خطـرية علـى املنـاطق السـاحلية       
ن الساحلية املنخفضة، مبا يف ذلك العديد من أقل البلدان منـوا والـدول اجلزريـة الصـغرية     والبلدا

النامية، يف حني أن األحداث املناخية القاسية هتدد حياة املاليني وسبل عيشـهم. ونلتـزم بتعزيـز    
  الدعم املقدم للفئات األكثر ضعفا يف مواجهة هذه التحديات احلرجة والتأقلم معها.

وميكــن للتمويــل اإلمنــائي أن يســهم يف احلــد مــن مــواطن الضــعف االجتماعيــة والبيئيــة   - ٦٦
واالقتصادية وأن ميكّن البلدان من منع أو مكافحة حاالت األزمات املزمنة املتعلقـة بالنــزاعات   
أو الكوارث الطبيعيـة. ونـدرك احلاجـة إىل اتسـاق التمويـل اإلمنـائي واإلنسـاين لضـمان األخـذ          

ر آنيــة ومشــوال ومالءمــة وفعاليــة مــن حيــث التكــاليف إزاء إدارة الكــوارث الطبيعيــة  بنــهج أكثــ
وحــاالت الطــوارئ املعقــدة والتخفيــف مــن آثارهــا. ونلتــزم بــالترويج آلليــات متويــل ابتكــاري  
ــا.          ــن آثاره ــف م ــع وإدارة املخــاطر ووضــع خطــط للتخفي ــة حتســني من ــدان إمكاني ــاح للبل لتت

مية إىل تعزيـز قـدرة اجلهـات الفاعلـة الوطنيـة واحملليـة علـى إدارة        وسنستثمر يف بذل اجلهود الرا
أخطار الكوارث ومتويل إجراءات التصدي هلا، ومتكني البلدان مـن االسـتفادة بكفـاءة وفعاليـة     
ــع        ــام األمــني العــام بإنشــاء الفريــق الرفي ــد احلاجــة. وحنــيط علمــا بقي ــة عن مــن املســاعدة الدولي

املساعدة اإلنسانية ومـؤمتر القمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاين املزمـع       املستوى املعين بتمويل أنشطة 
  .٢٠١٦أيار/مايو  ٢٤و  ٢٣، تركيا، يومي اسطنبولعقده يف 

_______________ 
  .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣املرجع نفسه، اجمللد  )٢١(
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يعتــرض حتقيــق الســالم الــدائم والتنميــة املســتدامة يف  الــذيونــدرك التحــدي الرئيســي   - ٦٧
رك الفجــوة التمويليــة الــيت البلــدان الــيت متــر مبرحلــة نــزاع ومرحلــة مــا بعــد انتــهاء النـــزاع. ونــد

يواجهها بناء السالم والـدور الـذي يؤديـه صـندوق بنـاء السـالم. وسـنكثف جهودنـا ملسـاعدة          
البلدان يف احلصول على التمويـل مـن أجـل بنـاء السـالم والتنميـة يف سـياق مـا بعـد الرتاعـات.           

تعزيـز واسـتخدام   ونسلم باحلاجة إىل تقدمي املعونة بكفاءة من خـالل تبسـيط اآلليـات، وزيـادة     
النظم القطريـة، فضـال عـن تعزيـز قـدرات املؤسسـات احملليـة والوطنيـة علـى سـبيل األولويـة يف            

مع التأكيد على أمهيـة امللكيـة والقيـادة     ،الدول املتضررة من النـزاعات واخلارجة من النـزاعات
  القطريتني يف كل من بناء السالم والتنمية.

ملؤسسات املعنيـة مـن أجـل دعـم جهـود أقـل البلـدان منـوا         ونرحب بالعمل اجلاري يف ا  - ٦٨
والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة علـى بنـاء قـدراهتا الوطنيـة علـى         
مواجهــة خمتلــف أنــواع الصــدمات مبــا يف ذلــك األزمــات املاليــة والكــوارث الطبيعيــة وحــاالت 

  لك من خالل الصناديق واألدوات األخرى.الطوارئ يف جمال الصحة العامة، مبا يف ذ
مؤمتر مونتريي يف جمال وضع وحشد الدعم ملصـادر  انعقاد ونرحب بالتقدم احملرز منذ   - ٦٩

ــل     وآليــات التمويــل اإلضــايف االبتكــاري، وال   ــد املعــين بالتموي ســيما مــن جانــب الفريــق الرائ
عـا للمشـاركة يف تنفيـذ آليـات     االبتكاري للتنمية. ونـدعو املزيـد مـن البلـدان إىل أن تنضـم طو     

وصكوك وطرائق ابتكارية ال تثقل كاهل البلدان النامية بأعباء ال داعي هلا. ونشـجع النظـر يف   
، مـن أجـل   الـدويل للتحصـني  لتمويل امرفقالكيفية اليت ميكن هبا استنساخ اآلليات القائمة، مثل 

اف آليــات مبتكــرة إضــافية تلبيــة االحتياجــات اإلمنائيــة األوســع نطاقــا. ونشــجع أيضــا استكشــ
استنادا إىل مناذج جتمع بني املوارد العامة واخلاصة مثل السـندات اخلضـراء وسـندات التحصـني     

  والقروض الثالثية وآليات اجلذب وآليات تسعري الكربون.
ــة        - ٧٠ ــة الدولي ــة املتعــددة األطــراف واملصــارف اإلمنائي ــا لــدى املصــارف اإلمنائي ــدرك م ون

ات كــبرية يف جمــال متويــل التنميــة املســتدامة وتــوفري الدرايــة. فاملصــارف    األخــرى مــن إمكانيــ 
اإلمنائية املتعددة األطراف ميكـن أن تـوفر قروضـا معاكسـة للـدورات االقتصـادية، مبـا يف ذلـك         
اإلقراض بشروط ميّسرة حسب االقتضاء، لتكملة املوارد الوطنية الالزمة للتصـدي للصـدمات   

ارث الطبيعيـة واألوبئـة. ونـدعو املصـارف اإلمنائيـة املتعـددة األطـراف        املالية واالقتصادية والكو
واملصــارف اإلمنائيــة الدوليــة األخــرى إىل مواصــلة تقــدمي متويــل إمنــائي مســتقر وطويــل األجــل   
بشروط ميسرة وغري ميسرة عن طريق االستفادة من املسامهات ورأس املال وتعبئة املـوارد مـن   

أن املصـارف اإلمنائيــة ينبغـي أن تسـتفيد علـى حنـو أمثـل مــن       أسـواق رأس املـال. ونشـدد علـى     
مواردهــا وكشــوف ميزانياهتــا، مبــا يتســق مــع احملافظــة علــى نزاهتــها املاليــة، وينبغــي أن تقــوم     
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، مبا يف ذلـك أهـداف التنميـة    ٢٠١٥بتحديث وتطوير سياساهتا لدعم خطة التنمية ملا بعد عام 
ائي املتعـددة األطـراف علـى إنشـاء عمليـة لدراسـة       املستدامة. ونشجع مؤسسات التمويـل اإلمنـ  

دورهــا ونطاقهــا وســري عملــها لتمكينــها مــن التكيــف مــع خطــة التنميــة املســتدامة واالســتجابة 
  هلا.  التامة
تــزال تواجــه حتــديات كــبرية يف جمــال حتقيــق    ونــدرك أن البلــدان املتوســطة الــدخل ال   - ٧١

جنـازات الـيت حتققـت حـىت اآلن، ينبغـي تعزيـز       التنمية املستدامة. ومن أجل ضـمان اسـتمرار اإل  
اجلهــود الراميــة إىل معاجلــة التحــديات املســتمرة مــن خــالل تبــادل اخلــربات وحتســني التنســيق    
وحتسني وتركيـز الـدعم املقـدم إىل منظومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة واملؤسسـات املاليـة الدوليـة           

ولــذلك، نطلــب مــن هــذه اجلهــات  واملنظمــات اإلقليميــة وغــري ذلــك مــن أصــحاب املصــلحة.
صاحبة املصلحة أن تكفل القيام، على حنو مالئم، مبراعاة وتلبية االحتياجـات اإلمنائيـة املتنوعـة    
واحملددة للبلدان املتوسـطة الـدخل، بطريقـة مصـممة خصيصـا هلـا، يف اسـتراتيجياهتا وسياسـاهتا         

لبلـدان. ونسـلم أيضـا بـأن     ذات الصلة هبـدف تعزيـز األخـذ بنـهج متسـق وشـامل إزاء فـرادى ا       
املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة وأشـكال التمويـل األخـرى بشـروط ميسـرة تظـل مهمـة للعديـد مـن            
هــذه البلــدان، وميكنــها أن تــؤدي دورا يف حتقيــق النتــائج املســتهدفة، مــع مراعــاة االحتياجــات  

  احملددة هلذه البلدان.
ضـل الواقـع املعقـد واملتنـوع     ونسلم أيضـا بضـرورة وضـع منـهجيات تراعـي بشـكل أف        - ٧٢

للبلدان املتوسطة الدخل. ونالحظ مع القلق أن إمكانيات احلصول على متويل بشروط ميسـرة  
ــى         ــى احلصــول عل ــادرة عل ــد ال تكــون ق ــدان ق ــدان، وأن البل ــا ازداد دخــل البل ــنخفض كلم ت

صـحاب  يكفي من التمويل امليسور التكلفة من مصادر أخـرى لتلبيـة احتياجاهتـا. ونشـجع أ     ما
األسهم يف املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف على وضـع سياسـات خـروج تتسـم بالتسلسـل      
وُتطبق على مراحل وتكون تدرجيية. كذلك نشجع املصارف اإلمنائية املتعـددة األطـراف علـى    
استكشاف السبل الكفيلة بأن تكـون املسـاعدة الـيت تقـدمها للبلـدان املتوسـطة الـدخل مناسـبة         

وجه ملا تتيحه الظروف املتنوعة هلذه البلدان مـن فـرص ومـا تطرحـه مـن حتـديات.       على أفضل 
ويف هذا الصدد، نسلم بأن االستثناء الذي منحه البنك الدويل للدول اجلزرية الصـغرية يشـكل   
وسيلة مواجهة جديرة بالذكر لتحديات التمويل اليت تواجهها الدول اجلزرية الصـغرية الناميـة.   

ــة     ونؤكــد أيضــا علــى   ــة الدولي ــة آليــات ختفيــف املخــاطر، مبــا يف ذلــك مــن خــالل الوكال أمهي
  االستثمار.  لضمان
الالزمـة لتفـادي   تـدابري  الونسلم بأن عملية خـروج أقـل البلـدان منـوا ينبغـي أن تقتـرن ب        - ٧٣
التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.   وملواصــلة ض عمليــة التنميــة للخطــر  تعــرُّ
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لك أن مستوى التمويل العام الـدويل امليّسـر ينبغـي أن يأخـذ يف االعتبـار مسـتوى       ونالحظ كذ
التنمية لكل متلقٍّ، مبا يف ذلك مستوى الدخل والقـدرة املؤسسـية وقلـة املنعـة، وكـذلك طبيعـة       

  املشاريع املطلوب متويلها، مبا يف ذلك اجلدوى التجارية من تنفيذها.
ة النسـبية لوجـود منظومـة لألمـم املتحـدة تتسـم بكفايـة        ونؤكد على الدور اهلام وامليـز   - ٧٤

املوارد والنجاعة واالنسـجام والكفـاءة والفعاليـة يف دعمهـا لتحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة         
وحتقيق التنمية املستدامة، ودعم العمليـة املتعلقـة بتحديـد املوقـع الـذي يـتعني أن حتتلـه منظومـة         

. وسـنعمل  ٢٠١٥الطويل يف سياق خطة التنميـة ملـا بعـد عـام      األمم املتحدة اإلمنائية يف األجل
مــن أجــل تعزيــز امللكيــة والقيــادة الــوطنيتني فيمــا يتعلــق باألنشــطة التنفيذيــة الــيت تضــطلع هبــا     
منظومة األمم املتحدة يف البلدان املستفيدة من الربنامج، وتعزيز ما تتسم به األمـم املتحـدة مـن    

من أجل حتسني التنسيق والنتائج، مبا يف ذلك مـن خـالل حتقيـق    اتساق وجناعة وفعالية وكفاءة 
الطـوعي،  “ توحيـد األداء ”املزيد مـن التقـدم بشـأن عـدة طرائـق وهنـج تنفيذيـة مـن بينـها هنـج           

  وحتسني تعاون األمم املتحدة مع أصحاب املصلحة والشركاء املعنيني.
ختفيـف القيــود املفروضــة   وميكـن للمصــارف اإلمنائيـة أن تضــطلع بــدور هـام للغايــة يف     - ٧٥

على متويل التنميـة، مبـا يف ذلـك االسـتثمار يف اهلياكـل األساسـية النوعيـة، مبـا يشـمل القـروض           
دون السيادية. ونرحب باجلهود اليت تبذهلا املصارف اإلمنائية اجلديدة لتطـوير نظـم للضـمانات    

ليـة املعمـول هبـا،    يف إطار مشـاورات مفتوحـة مـع أصـحاب املصـلحة علـى أسـاس املعـايري الدو        
ونشجع مجيع املصارف اإلمنائية على إنشاء نظـم للضـمانات االجتماعيـة والبيئيـة، مبـا يف ذلـك       
فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنسـان واملسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة، تتسـم بالشـفافية والفعاليــة            

املصــارف  والكفــاءة واحلساســية مــن حيــث التوقيــت، أو علــى تعّهــد الــنظم القائمــة. ونشــجع 
اإلمنائية املتعددة األطراف على مواصلة استحداث أدوات لتوجيه مـوارد املسـتثمرين يف األجـل    
الطويل حنو حتقيق التنمية املستدامة، مبا يف ذلـك مـن خـالل اهلياكـل األساسـية الطويلـة األجـل        

رئيسـية  والسندات اخلضراء. ونؤكـد أن االسـتثمارات اإلقليميـة يف القطاعـات ذات األولويـة ال     
ــدة،      ــل اجلدي ــات التموي ــيع نطــاق آلي ــبتســتلزم توس ــددة    مب وهني ــة املتع ــل التنمي ؤسســات متوي

  األطراف واإلقليمية دعم املنظمات والربامج اإلقليمية ودون اإلقليمية.
ونســلم بــأن الشــراكات احلقيقيــة والفعالــة والدائمــة بــني أصــحاب مصــلحة متعــددين     - ٧٦

ــا يف النــ   ــؤدي دورا هام ــز هــذه    ميكــن أن ت ــة املســتدامة. وســنقوم بتشــجيع وتعزي هوض بالتنمي
الشراكات من أجل دعم األولويات واالستراتيجيات اليت تضعها البلدان، استنادا إىل الـدروس  
املســتفادة واخلــربات املتاحــة. ونــدرك كــذلك أن الشــراكات هــي أدوات فعالــة لتعبئــة املــوارد    

يف تعمـيم   مرفـق البيئـة العامليـة   عارف. ونسـلّم بـدور   البشرية واملالية واخلربات والتكنولوجيا وامل
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مراعاة الشواغل البيئية يف جهود التنمية وتقدمي املنح واملـوارد امليسـرة مـن أجـل دعـم املشـاريع       
البيئيــة يف البلــدان الناميــة. ونــدعم بنــاء القــدرات يف البلــدان الناميــة، وخباصــة أقــل البلــدان منــوا 

ميـة، مـن أجـل احلصـول علـى األمـوال املتاحـة، وهنـدف إىل تعزيـز          والدول اجلزرية الصغرية النا
  مسامهات القطاعني العام واخلاص يف مرفق البيئة العاملية.

كـــذلك حققـــت الشـــراكات بـــني عـــدة أصـــحاب مصـــلحة، مثـــل التحـــالف العـــاملي   - ٧٧
ــائج يف جمــال        ــا، نت ــدز والســل واملالري ــاملي ملكافحــة اإلي للقاحــات والتحصــني والصــندوق الع
الصحة. ونشجع على حتسني التنسيق بني هذه املبادرات، ونشجعها على حتسـني مسـامهتها يف   
تعزيز النظم الصحية. ونسلم بالدور الرئيسي ملنظمة الصحة العاملية بوصفها اهليئـة الرمسيـة الـيت    
تتوىل توجيه األعمـال املضـطلع هبـا علـى الصـعيد الـدويل يف جمـال الصـحة وتنسـيقها. وسـنعزز           

يق الدويل والبيئات التمكينية على مجيع املستويات من أجل تعزيز النظم الصـحية الوطنيـة   التنس
وحتقيق التغطية الصحية للجميـع. ونلتـزم بتعزيـز قـدرة البلـدان، وخباصـة البلـدان الناميـة، علـى          
اإلنذار املبكر، واحلد من املخاطر، وإدارة املخـاطر الصـحية الوطنيـة والعامليـة، وكـذلك حتقيـق       

يادة كبرية يف متويل الرعاية الصحية وتوظيف قوة عاملة يف قطاع الصـحة يف البلـدان الناميـة،    ز
ســيما يف أقــل البلــدان منــوا والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، وتطــوير هــذه القــوة العاملــة    وال

وتدريبها واالحتفاظ هبا. كذلك سـتقوم األطـراف يف اتفاقيـة منظمـة الصـحة العامليـة اإلطاريـة        
بتعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة يف مجيـع البلـدان، حسـب االقتضـاء، وسـتدعم          )٢٢(بشأن مكافحة التبـغ 

اآلليات من أجـل زيـادة الـوعي وتعبئـة املـوارد. ونرحـب باألخـذ بـُنهج مبتكـرة للتحفيـز علـى            
ــدويل مــن أجــل النســاء         ــة علــى الصــعيدين احمللــي وال ــوارد اخلاصــة والعام ــد مــن امل رصــد املزي

يف ذلــك  ن تضــرروا بصــورة غــري متناســبة بالعديــد مــن املشــاكل الصــحية، مبــا واألطفــال، الــذي
  “.كل امرأة كل طفل”ي لدعم حركة املسامهة املتوقعة ملرفق التمويل العامل

ــة           - ٧٨ ــق التنمي ــن أجــل حتقي ــان م ــات والفتي ــع الفتي ــد جلمي ــيم جي ــوفري تعل ــة ت ــدرك أمهي ون
ذين يعيشــون يف فقــر مــدقع، واألطفــال   املســتدامة. وسيســتلزم هــذا الوصــول إىل األطفــال الــ   

ـــزاع،      ـــزاع ومــا بعــد الن املعــوقني، واألطفــال املهــاجرين والالجــئني، واألطفــال يف حــاالت الن
وتــوفري بيئـــات تعليميـــة آمنـــة وخاليـــة مـــن العنــف وشـــاملة وفعالـــة للجميـــع. وســـوف نزيـــد   

يف مرحلـة الطفولـة    االستثمارات والتعاون الدويل لتتاح جلميـع األطفـال فرصـة إكمـال التعلـيم     
املبكرة والتعليم االبتدائي والثانوي، على أن يكون هـذا التعلـيم جمانيـا ومنصـفا وشـامال وجيـد       
النوعية، مبا يف ذلك عن طريق توسيع نطاق املبادرات، مثل الشراكة العاملية مـن أجـل التعلـيم،    

املتصـلة بالطفـل وباإلعاقـة    وتعزيزها. ونلتزم بتحسني املرافـق التعليميـة الـيت تراعـي االعتبـارات      
_______________ 

  .٤١٠٣٢، الرقم ٢٣٠٢اجمللد  املرجع نفسه، )٢٢(
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ــة،       ــدان الناميـ ــؤهلني يف البلـ ــني املـ ــة للمدرسـ ــبة املئويـ ــادة النسـ ــانية، وبزيـ ــارات اجلنسـ واالعتبـ
ســيما يف أقــل البلــدان منــوا والــدول اجلزريــة       ذلــك مــن خــالل التعــاون الــدويل، وال     يف مبــا

  النامية.  الصغرية
  

  التجارة الدولية بوصفها حمركا للتنمية  -دال 
كل التجارة الدولية حمركا للنمو االقتصادي الشـامل واحلـد مـن الفقـر، وتسـهم يف      تش  - ٧٩

تعزيز التنمية املسـتدامة. وسنواصـل التـرويج لألخـذ بنظـام جتـاري متعـدد األطـراف ذي طـابع          
عاملي ويسـتند إىل القواعـد ويكـون منفتحـا وشـفافا وميكـن التنبـؤ بـه ويتسـم بالشـمول وعـدم            

ار منظمة التجارة العاملية، وكذلك حترير التجارة اجملدي. فهذا النظـام  التمييز واإلنصاف يف إط
التجــاري يشــجع االســتثمار الطويــل األجــل يف القــدرات اإلنتاجيــة. وإذا تــوفرت السياســات    
الداعمة واهلياكل األساسية والقوة العاملة املتعلمة املالئمـة، ميكـن للتجـارة أن تسـاعد أيضـا يف      

ــة املنتجــة  ــق ومتكــني املــرأة واألمــن الغــذائي واحلــد مــن التفــاوت      تشــجيع العمال والعمــل الالئ
  واملسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

ونسلم بأن املفاوضات التجارية املتعـددة األطـراف يف منظمـة التجـارة العامليـة تتطلـب         - ٨٠
 ٢٠١٣يف عـام   “ايلجمموعـة تـدابري بـ   ”بذل املزيد من اجلهود، وإن كنا نعترب أن املوافقة على 

أعضــاء ب هنيــبتشــكل إجنــازا هامــا. ونؤكــد جمــددا التزامنــا بتعزيــز النظــام املتعــدد األطــراف. و 
منظمة التجارة العاملية القيام بشكل تام وعلى وجه السـرعة بتنفيـذ مجيـع القـرارات الـواردة يف      

ا، والقــرار املتعلــق جمموعــة تــدابري بــايل، مبــا يف ذلــك القــرارات املتخــذة لصــاحل أقــل البلــدان منــو
باالحتفــاظ مبخزونــات حكوميــة مــن الغــذاء ألغــراض األمــن الغــذائي، وبرنــامج العمــل بشــأن   

ق بتيسـري التجـارة. وينبغـي علـى     لـ االقتصادات الصغرية، والتعجيل بالتصديق على االتفـاق املتع 
أفضـليات  الدول األعضـاء يف منظمـة التجـارة العامليـة الـيت تـرى أهنـا يف وضـع يسـمح هلـا مبـنح            

ذات جدوى جتارية خلدمات أقل البلدان منـوا ومـوّردي اخلـدمات يف هـذه البلـدان وفقـا لقـرار        
بشأن تفعيل إعفاء خـدمات أقـل البلـدان منـوا واسـتجابة للطلـب        ٢٠١٣و  ٢٠١١بايل لعامي 

  اجلماعي لتلك البلدان، أن تقوم بذلك.
حيـد مـن اإلمكانـات التجاريـة      ونقر بأن عدم احلصول على التمويل التجاري ميكن أن  - ٨١

ــة. ونرحــب       ــؤدي إىل ضــياع فــرص اســتخدام التجــارة بوصــفها حمركــا للتنمي ــدان، وأن ي للبل
التـابع ملنظمـة التجـارة العامليـة، ونلتـزم       فريق اخلرباء املعـين بتمويـل التجـارة   بالعمل الذي قام به 

طــاق التمويــل باستكشــاف ســبل اســتخدام احلــوافز املوجهــة حنــو الســوق مــن أجــل توســيع ن    
التجاري املتوافق مع منظمة التجارة العاملية وتـوافر االئتمانـات التجاريـة والضـمانات والتـأمني      
وبيع الديون وخطابات االعتماد واألدوات املالية االبتكارية، مبـا يف ذلـك املؤسسـات الصـغرية     
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ــدان الناميــة.      ــطة واملتناهيــة الصــغر يف البل يــة تــوفري التمويــل   املصــارف اإلمنائب هنيــبوواملتوس
التجــاري املوجــه حنــو الســوق وزيادتــه واستكشــاف الســبل الكفيلــة مبعاجلــة إخفاقــات الســوق 

  املرتبطة بتمويل التجارة.
انعقـاد  ويف حني أن صادرات العديد من البلدان النامية قد ازدادت بدرجة كبرية منـذ    - ٨٢

ناميـة غـري السـاحلية والـدول اجلزريـة      مونتريي، فإن مشاركة أقل البلدان منـوا والبلـدان ال  مؤمتر 
تــزال منخفضــة  يف جتــارة الســلع واخلــدمات علــى الصــعيد العــاملي ال وأفريقيــا الصــغرية الناميــة 

ويبدو أن التجارة العاملية جتد صـعوبة يف العـودة إىل معـدالت النمـو املرتفعـة الـيت شـهدهتا قبـل         
كبرية يف التجـارة العامليـة علـى حنـو يتسـق      األزمة املالية العاملية. وسوف نسعى إىل حتقيق زيادة 

سـيما مـن أقـل     مع أهداف التنمية املسـتدامة، مبـا يف ذلـك الصـادرات مـن البلـدان الناميـة، وال       
علــى النحــو  ٢٠٢٠البلــدان منــوا هبــدف مضــاعفة حصــتها مــن الصــادرات العامليــة حبلــول عــام 

ــامج عمــل   ــوارد يف برن ــة ا  اســطنبول ال ــاج التنمي ــوم بإدم ملســتدامة يف السياســات  . وســوف نق
ــدول        ــدة واخلاصــة يف ال ــواطن الضــعف الفري ــالنظر إىل م ــع املســتويات. وب ــى مجي ــة عل التجاري
اجلزرية الصغرية الناميـة، فإننـا نـدعم بقـوة مشـاركتها يف اتفاقـات جتاريـة واقتصـادية. وسـنؤيد          

  مية والعاملية.أيضا حتقيق تكامل أكرب بني االقتصادات الصغرية والضعيفة يف األسواق اإلقلي
أعضاء منظمة التجارة العامليـة مضـاعفة اجلهـود لإلسـراع باختتـام املفاوضـات       ب وهنيب  - ٨٣

كوسـيلة لتعزيـز النمـو يف التجـارة العامليـة، ونؤكـد جمـددا أن         ،)٢٣(ةالدوحة اإلمنائيـ  خطةبشأن 
ياجــات الشــواغل اإلمنائيــة تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن خطــة الدوحــة اإلمنائيــة، الــيت تضــع احت  

. ويف هـذا  )٢٣(ومصاحل البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منوا، يف صميم برنامج عمل الدوحة
الســياق، يــؤدي تعزيــز إمكانيــة الوصــول إىل األســواق ووضــع قواعــد متوازنــة ووضــع بــرامج    

املساعدة التقنية وبناء القدرات أدوارا هامـة. ونلتـزم   حمددة األهداف ومستدامة التمويل لتقدمي 
، ةالدوحـة اإلمنائيـ   خطـة مبكافحة النـزعة احلمائيـة جبميـع أشـكاهلا. ووفقـا ألحـد عناصـر واليـة        

أعضاء منظمة التجارة العامليـة تصـحيح ومنـع احلـاالت الـيت يـتم فيهـا فـرض قيـود علـى           ب هنيب
ق الزراعية العاملية، مبا يف ذلك من خـالل اإللغـاء   التجارة وإحداث اختالالت يف آليات األسوا

املوازي جلميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية وفرض ضـوابط علـى مجيـع تـدابري التصـدير      
أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة أيضــا االلتــزام بتعزيــز الضــوابط    ب هنيــبذات األثــر املكــافئ. و

ــة مــن    املفروضــة علــى اإلعانــات يف قطــاع مصــائد األمســاك،   ــها حظــر أشــكال معين بطــرق من
، اإلعانات اليت تفضي إىل إجيـاد طاقـات زائـدة عـن احلاجـة وإىل ممارسـة صـيد األمسـاك املفـرط         

وإعالن هونغ كونغ الوزاري. وحنث أعضاء منظمة التجـارة  اإلمنائية الدوحة  خطةوالية وفقا ل
_______________ 

  ، املرفق.A/C.2/56/7انظر  )٢٣(
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ل بانضـمام مجيـع البلـدان الناميـة     العامليـة علـى االلتـزام مبواصـلة بـذل اجلهـود الراميـة إىل التعجيـ        
 ٢٠١٢ املشاركة يف املفاوضات املتعلقة بعضوية منظمة التجـارة العامليـة ونرحـب مبـا جـرى يف     

ــة      ــوا إىل منظمـ ــة النضـــمام أقـــل البلـــدان منـ ــز وتبســـيط وتفعيـــل للمبـــادئ التوجيهيـ مـــن تعزيـ
  العاملية.  التجارة
أحكــام املعاملــة اخلاصــة والتفاضــلية وسيواصــل أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة تنفيــذ    - ٨٤

منظمــة التجــارة العامليــة. ونرحــب  التفاقــاتللبلــدان الناميــة، وخباصــة أقــل البلــدان منــوا، وفقــا 
بإنشاء آلية الرصد لتحليل واستعراض مجيع جوانـب تنفيـذ أحكـام املعاملـة اخلاصـة والتفاضـلية       

ثر دقة وفعالية وإضـفاء طـابع عملـي    على النحو املتفق عليه يف بايل، هبدف تعزيزها وجعلها أك
ــدان منــوا األعضــاء        ــة وأقــل البل ــدان النامي ــدماج البل بدرجــة أكــرب عليهــا، فضــال عــن تيســري ان

  منظمة التجارة العاملية يف النظام التجاري املتعدد األطراف.  يف
مـن  أعضاء منظمة التجارة العاملية من البلدان املتقدمـة النمـو وأعضـاء املنظمـة     ب هنيبو  - ٨٥

البلدان النامية اليت أعلنت أن بإمكاهنا القيـام يف الوقـت املناسـب بإتاحـة إمكانيـة وصـول مجيـع        
أقل البلدان منوا كافة إىل أسواقها بشكل دائـم دون إخضـاعها    يفاملنتجات اليت يكون منشؤها 

للرسوم اجلمركيـة أو لنظـام احلصـص، أن تفعـل ذلـك، حسـبما نصـت عليـه قـرارات املنظمـة.           
تلك الدول أيضا اختاذ اخلطوات الالزمة لتيسري وصول منتجات أقـل البلـدان منـوا    ب هنيب وحنن

إىل األسواق بسبل منها وضع قواعد منشأ تتسم بالبساطة والشـفافية لتطبيقهـا علـى الـواردات     
من أقل البلدان منوا، وفقا للمبادئ التوجيهيـة الـيت اعتمـدها أعضـاء منظمـة التجـارة العامليـة يف        

  .٢٠١٣ر بايل الوزاري يف عام مؤمت
ونؤكد من جديد حق أعضاء منظمـة التجـارة العامليـة يف االسـتفادة مـن أوجـه املرونـة          - ٨٦

املنصوص عليها يف اتفاق منظمة التجارة العامليـة بشـأن اجلوانـب املتصـلة بالتجـارة مـن حقـوق        
اء مـن اختـاذ تـدابري    امللكية الفكرية ونؤكـد مـن جديـد أن ذلـك االتفـاق ال مينـع الـدول األعضـ        

حلماية الصحة العامة وال ينبغي له أن مينعها. وهلذه الغاية، حنـث مجيـع أعضـاء منظمـة التجـارة      
العامليـة الـذين مل يوافقـوا بعــد علـى تعـديل االتفــاق الـذي يتـيح حتســني إمكانيـة احلصـول علــى          

عـام  النـهائي يف هنايـة   األدوية بأسعار معقولـة للبلـدان الناميـة علـى القيـام بـذلك حبلـول املوعـد         
بتمديـد الفتـرة االنتقاليـة ألقـل      ٢٠١٣رحب بـالقرار املتخـذ يف حزيران/يونيـه    ن. وحنن ٢٠١٥

البلدان منوا كافة. وندعو اجمللس العام أن ينظر يف الكيفية اليت ميكن هبا ملنظمـة التجـارة العامليـة    
  أن تسهم يف التنمية املستدامة.

كبرية للتكامل االقتصادي اإلقليمي والترابط يف تعزيز النمـو  وحنن ندرك اإلمكانيات ال  - ٨٧
الشــامل والتنميــة املســتدامة، ونلتــزم بتعزيــز التعــاون اإلقليمــي واالتفاقــات التجاريــة اإلقليميــة.  
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وسوف نقـوم بتعزيـز التماسـك واالتسـاق فيمـا بـني االتفاقـات التجاريـة واتفاقـات االسـتثمار           
أن تكــون متماشــية مــع قواعــد منظمــة التجــارة   ولضــمان، يعلــى الصــعيدين الثنــائي واإلقليمــ

وميكن للتكامل اإلقليمي أن يضطلع بدور حفاز هـام يف احلـد مـن احلـواجز التجاريـة،       .العاملية
ــا يف ذلــك يف املؤسســات         ــال السياســات، ومتكــني الشــركات، مب ــذ اإلصــالحات يف جم وتنفي

ــة الصــغر  الصــغرية واملتوســطة  ــدماج  واملتناهي ــة.   ، مــن االن ــة والعاملي يف سالســل القيمــة اإلقليمي
ونشــدد علــى املســامهة الــيت ميكــن لتــدابري تيســري التجــارة أن تقــدمها يف هــذا الصــدد. وحنــث     
اجملتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك املؤسســات املاليــة الدوليــة واملصــارف اإلمنائيــة املتعــددة األطــراف 

تعاون اليت تعزز التكامل اإلقليمـي ودون  زيادة الدعم املقدم للمشاريع وأطر ال علىواإلقليمية، 
اإلقليمي، مع إيالء اهتمام خاص ألفريقيا، وتلك اليت تعزز مشاركة وانـدماج صـغار املشـاريع    
الصناعية واملشاريع األخرى، وال سـيما املشـاريع الـيت منشـؤها يف البلـدان الناميـة، يف سالسـل        

ائية املتعددة األطراف، مبـا فيهـا املصـارف    القيمة واألسواق العاملية. وحنن نشجع املصارف اإلمن
، مبعاجلـة الثغـرات يف   األطـراف األخـرى صـاحبة املصـلحة    اإلقليمية، على القيـام، بالتعـاون مـع    

التجارة والنقل واهلياكل األساسية اإلقليمية ذات الصـلة بـاملرور العـابر، مبـا يف ذلـك اسـتكمال       
يــة غــري الســاحلية وأقــل البلــدان منــوا والــدول   الوصــالت الناقصــة الــيت تــربط بــني البلــدان النام 

  اجلزرية الصغرية النامية داخل الشبكات اإلقليمية.
ا بــأن التجــارة واالســتثمار الــدوليني يتيحــان فرصــا إال أهنمــا يتطلبــان أيضــا وإقــرارا منَّــ  - ٨٨

 اختـاذ إجــراءات تكميليــة علــى الصــعيد الــوطين، فإننــا ســوف نعمــل علــى تعزيــز البيئــات احملليــة 
املؤاتية وتنفيذ سياسات داخليـة سـليمة وإصـالحات تفضـي إىل حتقيـق إمكانيـات التجـارة مـن         
أجل النمو الشامل للجميع والتنمية املستدامة. وندرك كذلك حاجة البلـدان الناميـة إىل إضـافة    

يف سالسـل   واملتناهيـة الصـغر  الصغرية واملتوسـطة  املؤسسات القيمة ولتحقيق املزيد من اندماج 
مة. وحنن نعيـد التأكيـد علـى أمهيـة الـدور الـذي يضـطلع بـه مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة             القي

باعتباره اجلهـة املسـؤولة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة عـن تنسـيق املعاجلـة املتكاملـة            ،والتنمية
ــتثمار         ــا واالس ــل والتكنولوجي ــاالت التموي ــة يف جم ــائل املترابط ــة واملس ــارة والتنمي ملســائل التج

  .، وسنعزز هذا الدورتنمية املستدامةوال
ونعــرب عــن تأييــدنا للجهــود واملبــادرات الــيت تقــوم هبــا جلنــة األمــم املتحــدة للقــانون     - ٨٩

ــدان         ــم املتحــدة يف مي ــة األم ــة األساســية يف منظوم ــة القانوني ــا اهليئ ــدويل، باعتباره التجــاري ال
نونيـة الـيت تضـطلع هبـا املنظمـات      القانون التجاري الدويل، من أجل زيادة تنسـيق األنشـطة القا  

الدولية واإلقليمية العاملة يف ميدان القانون التجاري الـدويل، والتعـاون بشـأهنا، وتعزيـز سـيادة      
  القانون على الصعيدين الوطين والدويل يف هذا امليدان.
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وميكــن ملبــادرة املعونــة لصــاحل التجــارة أن تضــطلع بــدور رئيســي. وســنركز يف ســياق    - ٩٠
املعونة لصاحل التجارة على البلدان النامية، خاصة أقل البلـدان منـوا، بسـبل منـها اإلطـار      مبادرة 

املتكامل املعزز لتقدمي املساعدة التقنيـة املتصـلة بالتجـارة إىل أقـل البلـدان منـوا. وسـوف نسـعى         
جاهدين إىل ختصيص نسبة متزايدة من موارد مبـادرة املعونـة لصـاحل التجـارة املوجهـة إىل أقـل       
ــادة التعــاون       ــة التعــاون اإلمنــائي. ونرحــب أيضــا بزي البلــدان منــوا، واملقدمــة وفقــا ملبــادئ فعالي

بني البلدان النامية لتحقيق هذه الغاية. وإذ نسـلم بالـدور احلاسـم الـذي تضـطلع بـه املـرأة         فيما
ضمن املنتجني والتجار، فسنقوم بالتصدي ملا تواجهه من حتديات خاصة بغيـة تيسـري مشـاركة    

ملرأة املتساوية والنشطة يف التجارة احمللية واإلقليمية والدولية. ويكتسي تقدمي املسـاعدة التقنيـة   ا
وحتسني اخلدمات اللوجستية ذات الصلة بالتجارة واملرور العـابر أمهيـة بالغـة مـن حيـث متكـني       

ة األطـراف  البلدان النامية غري الساحلية مـن املشـاركة الكاملـة يف املفاوضـات التجاريـة املتعـدد      
واالستفادة منها، وكفالة فعالية تنفيـذ السياسـات واللـوائح الراميـة إىل تيسـري النقـل والتجـارة،        

  وتنويع قاعدة صادراهتا.
ــة وتشــجيع االســتثمار بقــدرتنا علــى حتقيــق أهــداف        - ٩١ وال ينبغــي أن يضــر هــدف محاي

زودة بالضــمانات السياســة العامــة. وســوف نســعى إىل صــوغ اتفاقــات جتاريــة واســتثمارية مــ   
املناسبة بغية عدم تقييد السياسات واللوائح احمللية من أجل املصلحة العامة. وسوف ننفـذ هـذه   
االتفاقات بطريقة شفافة. وحنن نلتزم بدعم بناء القدرات بسبل منها القنوات الثنائية واملتعـددة  

ادة مــن الفــرص األطــراف، خاصــة تلــك املوجهــة إىل أقــل البلــدان منــوا، وذلــك هبــدف االســتف  
ــة واتفاقــات االســتثمار. ونطلــب إىل مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة      املتاحــة يف التجــارة الدولي
والتنمية أن يواصل تنفيذ برناجمه القـائم لالجتماعـات واملشـاورات مـع الـدول األعضـاء بشـأن        

  االستثمار.  اتفاقات
ــاة ال     - ٩٢ ــروعة يف احليـ ــارة غـــري املشـ ــا أن التجـ ــدرك أيضـ ــاك  وحنـــن نـ ــيد األمسـ ــة، وصـ ربيـ
القــانوين وغــري املــنظم وغــري املبلــغ عنــه، وقطــع األشــجار بصــورة غــري قانونيــة، والتعــدين    غــري
القانوين، هي مسائل متثل حتديا للعديـد مـن البلـدان. وميكـن أن تتسـبب هـذه األنشـطة يف         غري

لـى تعزيـز   أضرار كـبرية، مبـا يف ذلـك فقـدان اإليـرادات واستشـراء الفسـاد. وإننـا مصـممون ع         
الدعم العاملي للجهود الراميـة إىل مكافحـة الصـيد غـري املشـروع لألنـواع احملميـة واالجتـار هبـا،          
واالجتــار بالنفايــات اخلطــرة، واالجتــار باملعــادن، بســبل منــها تعزيــز اللــوائح التنظيميــة الوطنيــة    

لفـرص املسـتدامة   والتعاون الدويل على السواء، وزيادة قـدرة اجملتمعـات احملليـة علـى اسـتغالل ا     
ــها         ــى رصــد ســفن الصــيد ومراقبت ــز القــدرات عل ــى تعزي ــرزق. وســنعمل أيضــا عل لكســب ال

وغـري املبلـغ عنـه وردعـه     وغـري املـنظم    القانوينغري  صيد األمساكواإلشراف عليها، بغرض منع 
  والقضاء عليه بفعالية، بسبل منها بناء القدرات املؤسسية.

  



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

38/54 

  لديونالديون والقدرة على حتمل ا  -هاء 
 ميثــل االقتــراض أداة هامــة لتمويــل االســتثمار احليــوي يف حتقيــق التنميــة املســتدامة،          - ٩٣
ــة املســتدامة. ويتــيح االقتــراض الســيادي أيضــا للتمويــل احلكــومي      يف مبــا ذلــك أهــداف التنمي

إمكانية القيام بدور معاكس للتقلبات الدورية يف الدورات االقتصادية. بيـد أن مـن الضـروري    
احلذر يف إدارة عملية االقتراض. ومنـذ اعتمـاد توافـق آراء مـونتريي، أدى حتسـني إدارة      توخي 

االقتصــاد الكلــي واملــوارد العامــة إىل اخنفــاض كــبري يف ضــعف العديــد مــن البلــدان إزاء ضــائقة 
البلـدان  ب املتعلقـة  بـادرة املالديون السيادية، مثلما حدث من اخنفاض كبري يف الديون من خالل 

املثقلة بالديون واملبادرة املتعـددة األطـراف لتخفيـف عـبء الـديون. إال أن العديـد مـن         الفقرية
يزال ضعيفا إزاء أزمات الديون والبعض اآلخـر ميـر بأزمـات، مبـا يف ذلـك عـدد مـن         البلدان ال

بـأن   نقـر أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية وبعض البلـدان املتقدمـة النمـو. وحنـن     
حديات املالزمة للقدرة على حتمل الديون واليت تواجه العديد من أقـل البلـدان منـوا والـدول     الت

ضــمان القــدرة علــى حتمــل   بأمهيــةاجلزريــة الصــغرية الناميــة تتطلــب حلــوال عاجلــة، وكــذلك   
  الديون لالنتقال السلس للبلدان اليت رفع امسها من فئة أقل البلدان منوا.

دة البلــدان الناميــة يف حتقيــق القــدرة علــى حتمــل الــديون يف وحنــن نقــر بضــرورة مســاع  - ٩٤
األجــل الطويــل مــن خــالل سياســات منســقة هتــدف إىل تعزيــز متويــل الــديون، وختفيــف عــبء 
الديون، وإعادة هيكلة الديون وإدارهتا على حنو سليم، حسب االقتضاء. وسنواصل دعم بقيـة  

البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون الـيت تعمـل علـى        ب املتعلقـة  بادرةاملالبلدان املؤهلة لالستفادة من 
إكمال عملية املبادرة. وسوف نستقصى، على أساس كل حالة علـى حـدة، املبـادرات الراميـة     
إىل دعم البلـدان غـري املسـتفيدة مـن املبـادرة بسياسـات اقتصـادية سـليمة لتمكينـها مـن معاجلـة            

ارية القــدرة علــى حتمــل الــديون يف مســألة القــدرة علــى حتمــل الــديون. وســوف نــدعم اســتمر 
ون وحققت مستويات ميكـن حتملـها   البلدان اليت حصلت على دعم يف إطار ختفيف عبء الدي

  الديون.  من
ويشكل رصد االلتزامات املالية وإدارهتـا علـى حنـو حصـيف عنصـرا هامـا مـن عناصـر           - ٩٥

ن مـواطن الضـعف. ونرحـب    استراتيجيات التمويل الوطنية الشاملة وأمرا بالغ األمهية للحـد مـ  
جبهود صندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل ومنظومـة األمـم املتحـدة الراميـة إىل زيـادة تعزيـز           
األدوات التحليليـــة مـــن أجـــل تقيـــيم القـــدرة علـــى حتمـــل الـــديون واإلدارة احلصـــيفة للـــديون 

درة علـى  احلكومية. ويف هذا الصدد، يشكل حتليـل صـندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل للقـ       
حتمل الديون أداة مفيدة الستخدامها يف حتديـد مسـتوى االقتـراض املناسـب. ونـدعو صـندوق       
النقــد الــدويل والبنــك الــدويل إىل مواصــلة تعزيــز مــا لــديهما مــن أدوات حتليليــة إلدارة الــديون 
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األطــراف صــاحبة الســيادية يف عمليــة مفتوحــة وجامعــة باالشــتراك مــع األمــم املتحــدة وســائر   
. وحنــن نشــجع املؤسســات الدوليــة علــى مواصــلة تقــدمي املســاعدة إىل البلــدان املدينــة  حةاملصــل

لتعزيز القدرات يف جمال إدارة الديون، وإدارة املخاطر، وحتليل إمكانـات املفاضـلة بـني خمتلـف     
مصادر التمويل، وكذلك املساعدة على التخفيـف مـن الصـدمات اخلارجيـة وكفالـة احلصـول       

  على التمويل احلكومي.املطرد واملستقر 
يف وضع املعايري املنهجية وتعزيز التوافر العلـين للبيانـات    نرحب مبواصلة األنشطةوحنن   - ٩٦

بشــأن الــديون الســيادية احلكوميــة واملضــمونة حكوميــا، وبشــأن جممــوع التزامــات الــديون         
دعو الفصــلي لبيانــات الــديون علــى حنــو أكثــر مشــوال. ونــ        والنشــر، اخلارجيــة لالقتصــادات 

الصلة إىل النظر يف إنشاء سجل مركزي للبيانات، مبا يف ذلـك معلومـات عـن     املؤسسات ذات
حتســـني الشـــفافية يف  عمليـــات إعـــادة هيكلـــة الـــديون. ونشـــجع مجيـــع احلكومـــات علـــى        

  الديون.  إدارة
ونؤكد جمددا أن على املدينني والدائنني العمل معـا ملنـع حـدوث حـاالت الـديون الـيت         - ٩٧

حتملها وإجياد احللول هلـا. وتقـع مسـؤولية احلفـاظ علـى مسـتويات مـن الـديون ميكـن          ال ميكن 
حتملها على عاتق البلدان املقترضـة؛ إال أننـا نسـلم بـأن علـى اجلهـات املقرضـة أيضـا مسـؤولية          
تقدمي القروض بطريقة ال تقـوض قـدرة بلـد بعينـه علـى حتمـل الـدين. ويف هـذا الصـدد، حنـيط           

ــادئ   ــة   مــؤمتر األعلمــا مبب ــراض الســياديني   مــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــراض واالقت بشــأن اإلق
املسؤولني. وحنن ندرك املتطلبات الواجبة التطبيق لسياسة صندوق النقـد الـدويل بشـأن حـدود     
ــة         ــراض بشــروط غــري ميســرة. ووضــعت جلن ــدويل بشــأن االقت ــك ال ــديون و/أو سياســة البن ال

نميــة ضــمانات جديــدة يف نظامهــا اإلحصــائي مــن أجــل املســاعدة اإلمنائيــة ملنظمــة التعــاون والت
تعزيــز القــدرة علــى حتمــل الــديون يف البلــدان املســتفيدة. ونشــري إىل ضــرورة تعزيــز تبــادل           
املعلومــات والشــفافية للتأكــد مــن أن تقييمــات القــدرة علــى حتمــل الــديون تســتند إىل بيانــات   

ىل توافـق عـاملي يف اآلراء   شاملة وموضـوعية وموثـوق هبـا. وسـوف نعمـل مـن أجـل التوصـل إ        
بشأن مبادئ توجيهية حتدد مسؤوليات املدين والدائن يف عمليات االقتراض اليت تتم يف سـياق  

  االقتراض السيادي وتقدمي القروض السيادية، باالستفادة من املبادرات القائمة.
ــدة التوقيــت،        - ٩٨ ــديون جي ــة ال ــة أن تكــون عمليــات إعــادة هيكل وحنــن نؤكــد علــى أمهي

ومنظمة، وفعالة، ومنصـفة، وتـتم عـن طريـق التفـاوض حبسـن نيـة. ونـرى أن اخلـروج مـن أي           
أزمة من أزمات الـديون السـيادية ينبغـي أن يهـدف إىل اسـتعادة القـدرة احلكوميـة علـى حتمـل          
الدين، مع احلفاظ على إمكانية الوصول إىل مـوارد التمويـل يف إطـار الظـروف املواتيـة. وحنـن       

اح عمليــات إعــادة هيكلــة الــديون يعــزز قــدرة البلــدان علــى حتقيــق التنميــة   نقــر أيضــا بــأن جنــ 
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املستدامة وأهداف التنمية املستدامة. ونظل نشعر بالقلق إزاء اجلهات الدائنة غـري املتعاونـة الـيت    
  ثبتت قدرهتا على تعطيل االنتهاء يف الوقت املناسب من عمليات إعادة هيكلة الديون.

ــه قــد   - ٩٩ ــز  انعقــاد أُدخلــت حتســينات هامــة منــذ   وحنــن نــدرك أن مــؤمتر مــونتريي يف تعزي
عمليات إعادة اهليكلة التعاونيـة لاللتزامـات السـيادية، مبـا يف ذلـك التحسـينات يف إطـار نـادي         
بـــاريس للـــدائنني الـــرمسيني ويف قبـــول الســـوق للشـــروط املوحـــدة اجلديـــدة لعقـــود الســـندات 

زونات مـن السـندات السـيادية غـري املشـمولة هبـذه       أن علينا االعتراف بوجود خم احلكومية. إال
الشــروط املوضــوعة للعمــل اجلمــاعي. ونــدرك أن هنــاك جمــاال لتحســني ترتيبــات التنســيق بــني   
القطــاعني العــام واخلــاص وبــني املــدينني والــدائنني، وذلــك للتقليــل إىل أدىن حــد مــن املخــاطر    

اسـم األعبـاء بشـكل منصـف وإجـراء عمليـة       املعنوية للدائنني واملدينني على السواء، ولتيسري تق
إعادة هيكلة منظمـة وجيـدة التوقيـت وفعالـة حتتـرم مبـادئ املسـؤولية املشـتركة. وحنـيط علمـا           
بالعمل الذي يضطلع به حاليا كل من صندوق النقـد الـدويل ومنظومـة األمـم املتحـدة يف هـذا       

اريس مـؤخرا والـيت ترمـي إىل    الـيت اختـذها نـادي بـ     “منتدى باريس”اجملال. وحنن ننوه مببادرة 
تعزيز احلوار فيما بني الدائنني واملدينني السياديني بشأن مسائل الـديون. وحنـن نشـجع اجلهـود     
الراميــة إىل إجيــاد حــل دائــم ملشــاكل ديــون البلــدان الناميــة مــن أجــل تعزيــز منوهــا االقتصــادي   

  املستدامة.  وتنميتها
ات غــري املتعاونـة مـن أصـحاب السـندات علــى     وحنـن نشـعر بـالقلق إزاء قـدرة األقليـ       - ١٠٠

تعطيل إرادة الغالبية العظمى من أصحاب السندات اليت تقبـل بعمليـة إعـادة هيكلـة اللتزامـات      
ــا يف بلــدان أخــرى.        ــار أوســع نطاق ــالنظر إىل احتمــال حــدوث آث بلــد مــا ميــر بأزمــة ديــون، ب

ــدان ســعيا      ــيت اُتخــذت يف بعــض البل ــع تلــك األنشــطة  ونالحــظ اخلطــوات التشــريعية ال إىل من
مجيع احلكومات على اختاذ إجراءات يف ذلك الصدد، حسب االقتضـاء. عـالوة علـى     نشجعو

ذلــك، حنــيط علمــا باملناقشــات اجلاريــة يف األمــم املتحــدة بشــأن قضــايا الــديون. ونرحــب           
باإلصالحات املدخلة على شروط املسـاواة يف املعاملـة والعمـل اجلمـاعي الـيت اقترحتـها رابطـة        
األسواق الرأمسالية الدولية، وأيدها صندوق النقد الدويل، للحـد مـن ضـعف اجلهـات السـيادية      
إزاء الدائنني الرافضني. ونشجع البلدان، وال سيما البلدان اليت تصـدر سـندات مبوجـب قـانون     
أجنيب، على اختاذ املزيد من اإلجراءات إلدراج تلك األحكام يف كل ما تصدره مـن سـندات.   

ضا بتوفري الدعم املايل للمساعدة القانونية املقدمة إىل أقل البلدان منوا ونلتـزم بتعزيـز   ونرحب أي
الدعم الدويل للخدمات االستشارية القانونية. وسنقوم بالنظر يف إمكانية تعزيز الرصـد الـدويل   

  للدعاوى القانونية اليت يتقدم هبا الدائنون بعد إعادة هيكلة الديون.
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ــوانني       وحنــن نالحــظ    - ١٠١ ــة مبوجــب الق ــالعمالت احمللي ــيادية ب ــد إصــدار ســندات س تزاي
املبـادئ التوجيهيـة مـن     لتجسـيد الوطنية، وإمكانية قيام البلدان طوعا بتعزيـز التشـريعات احملليـة    

  أجل التسوية الفعالة وجيدة التوقيت واملنظمة واملنصفة ألزمات الديون السيادية.
الطبيعيـــة الشـــديدة والصـــدمات االجتماعيـــة   ونســـلم بـــأن مـــن املمكـــن للكـــوارث   - ١٠٢
االقتصادية أن تقوض قدرة بلد بعينه علـى حتمـل الـديون، ونالحـظ أن الـدائنني احلكـوميني        أو

قد اختذوا خطوات لتخفيف التزامـات سـداد الـديون مـن خـالل إعـادة جدولـة الـديون وإلغـاء          
إيبوال يف غـرب أفريقيـا.    الديون يف أعقاب حدوث زلزال أو تسونامي ويف سياق أزمة فريوس

ــديون، حســب          ــن عــبء ال ــف م ــن اخلطــوات للتخفي ــد م ــى النظــر يف اختــاذ املزي ونشــجع عل
االقتضاء، و/أو تدابري أخرى للبلدان املتضررة على هذا النحو، بقدر اإلمكـان. ونشـجع أيضـا    

ان الناميـة  على دراسة الصكوك املالية اجلديـدة للبلـدان الناميـة، خاصـة أقـل البلـدان منـوا والبلـد        
ــديون،         ــيت تعــاين مــن ضــائقة يف تســديد ال ــة ال ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري غــري الســاحلية وال

  .جتارب مبادلة الديون مبشاريع يف جمال الصحة ومبشاريع يف جمال الطبيعةونالحظ 
  

  معاجلة املسائل العامة  -واو 
تصـادية العامليــة وتعزيــز  شـدد مــؤمتر مـونتريي علــى أمهيــة مواصـلة حتســني اإلدارة االق     - ١٠٣

الــدور القيــادي لألمــم املتحــدة يف تشــجيع التنميــة. وشــدد املــؤمتر أيضــا علــى أمهيــة التماســك   
ــذ انعقــاد مــؤمتر        ــة. ومن ــة دعمــا للتنمي ــة الدولي ــة والتجاري ــة والنقدي ــنظم املالي واالتســاق بــني ال

واالجتماعيـة والبيئيـة،   مونتريي، أصبحنا أكثر وعيا باحلاجة إىل مراعـاة التحـديات االقتصـادية    
مبا يف ذلك اخلسائر يف التنوع البيولوجي والكوارث الطبيعية وتغـري املنـاخ، واحلاجـة إىل تعزيـز     

للتنميـة املسـتدامة. وسـوف نتخـذ تـدابري ترمـي إىل        كافـة  اتساق السياسات عرب األبعاد الثالثـة 
لية أقوى وأكثـر اتسـاقا ومشـوال    حتسني وتعزيز احلوكمة االقتصادية العاملية والتوصل إىل بنية دو

ومتثيال للتنمية املستدامة، مع احترام واليات كل منظمة. وحنن ندرك أمهيـة اتسـاق السياسـات    
  البلدان تقييم أثر سياساهتا على التنمية املستدامة.ب هنيبألغراض التنمية املستدامة و

احلاجــة إىل  ٢٠٠٨عــام  وأكــدت األزمــة املاليــة واالقتصــادية الــيت شــهدها العــامل يف   - ١٠٤
املالية لتعزيز االستقرار املايل واالقتصادي، فضال عـن ضـرورة وجـود     لألسواق السديد تنظيمال

شبكة أمان مالية عاملية. وحنن نرحب باخلطوات اهلامة اليت اختذت منذ انعقاد مـؤمتر مـونتريي،   
لتحمـل واحلـد مـن    ، مـن أجـل بنـاء القـدرة علـى ا     ٢٠٠٨سيما يف أعقـاب األزمـة يف عـام     وال

الضــعف إزاء االضــطرابات املاليــة الدوليــة، واحلــد مــن اآلثــار اجلانبيــة لألزمــات املاليــة العامليــة،  
يف ذلك اآلثار على البلدان النامية، يف سياق برنامج لإلصـالح يظـل إكمالـه يشـكل أولويـة       مبا

واضـطلعت  عليا. وقد دعمت عضوية صندوق النقـد الـدويل قـدرة الصـندوق علـى اإلقـراض،       
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املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف والوطنية بـأدوار هامـة يف مواجهـة التقلبـات الدوريـة أثنـاء       
األزمة. وعملت املراكز املالية الرئيسية يف العامل علـى حنـو مجـاعي للحـد مـن املخـاطر الشـاملة        

زل الثالـث وبرنـامج   والتقلبات املالية من خالل متتني التنظيم املايل الوطين، مبـا يشـمل اتفـاق بـا    
  اإلصالح املايل األوسع نطاقا.

وال تــزال الثغــرات التنظيميــة واحلــوافز غــري املتناغمــة تشــكل خمــاطر علــى االســتقرار     - ١٠٥
املايل، مبا يف ذلك خماطر اآلثار اجلانبية لألزمات املالية على البلدان النامية، مما يشـري إىل وجـود   

نظام املايل والنقدي الدويل. وسوف نواصل تعزيـز التنسـيق   حاجة إىل املزيد من اإلصالحات لل
ــز االســتقرار املــايل واســتقرار االقتصــاد الكلــي علــى الصــعيد       ــا لتعزي واتســاق السياســات عاملي
العاملي. وسنعمل على منع وتقليل خماطر األزمات املالية وآثارهـا، مـع االعتـراف بـأن قـرارات      

وواسـعة النطـاق تتجـاوز احلـدود الوطنيـة، مبـا        عامةار السياسات الوطنية ميكن أن تكون هلا آث
يف ذلك اآلثار على البلدان النامية. وحنن ملتزمون مبواصلة سياسـات االقتصـاد الكلـي السـليمة     
اليت تسهم يف االستقرار العاملي والنمو املنصف واملستدام والتنمية املسـتدامة، مـع تعزيـز نظمنـا     

ــة ومؤسســاتنا االقتصــادية. و  ــال     املالي ــدفقات رأس امل ــد التعامــل مــع املخــاطر النامجــة عــن ت عن
الكبرية واملتقلبة، من املمكن دعم التكييـف الضـروري لسياسـات االقتصـاد الكلـي عـن طريـق        
تدابري حتوطية على صعيد االقتصاد الكلي، وعنـد االقتضـاء، عـن طريـق تـدابري إلدارة تـدفقات       

  املال.  رأس
بتوســـيع ســـبل إيصـــال صـــوت البلـــدان الناميـــة وســـبل  وحنـــن نعيـــد تأكيـــد التزامنـــا  - ١٠٦

مشـاركتها يف عمليــة صـنع القــرار ووضــع القواعـد يف اجملــال االقتصــادي علـى الصــعيد الــدويل     
واحلوكمة االقتصادية العامليـة، وتعزيـز تلـك السـبل. وحنـن نـدرك أمهيـة التغلـب علـى العقبـات           

ــادات املقــررة يف املــوارد واإلصــالحا    ــة أمــام الزي ت يف جمــال احلوكمــة يف صــندوق النقــد   املاثل
لصندوق النقد الدويل يشكل مسـألة ذات أولويـة    ٢٠١٠الدويل. ويظل تنفيذ إصالحات عام 

عليا وحنث بشدة علـى التصـديق يف أقـرب وقـت ممكـن علـى تلـك اإلصـالحات. ونؤكـد مـن           
لتكيـف مـع   جديد التزامنا مبواصلة إصالح احلوكمة يف صندوق النقد الـدويل والبنـك الـدويل ل   

ــة باإلشــراف علــى املصــارف وســائر       ــازل املعني ــة ب ــدعو جلن ــتغريات يف االقتصــاد العــاملي. ون ال
اهليئات التنظيمية الدولية الرئيسية اليت تضع املعايري إىل مواصلة اجلهود الرامية إىل زيـادة إمسـاع   

ار. وبصـفتنا  صوت البلدان النامية يف عمليات وضع القواعد لضمان أخذ شواغلها بعني االعتبـ 
مــن املســامهني يف املؤسســات املاليــة الدوليــة الرئيســية، فإننــا نلتــزم بتــوخي االنفتــاح والشــفافية  
والتوازن بني اجلنسني واالختيار على أساس اجلدارة يف عملية اختيار رؤساء تلك املؤسسـات،  

  وبتعزيز التنوع بني املوظفني.
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ــز    - ١٠٧ ــة تعزي ــة الدائمــة.    ويف الوقــت نفســه، حنــن نــدرك أمهي ــة الدولي شــبكة األمــان املالي
زلنا على التزامنا باحلفاظ على قوة صندوق النقد الدويل واستناده إىل احلصص، مـع تـوافر    وما

املوارد الكافية له للوفـاء مبسـؤولياته العامـة. وحنـن نتطلـع قـدما إىل قيـام الصـندوق هـذه السـنة           
حب اخلاصـة. ونشـجع علـى احلـوار     باالستعراض الذي جيريه كـل مخـس سـنوات حلقـوق السـ     

فيما بني الترتيبات املالية اإلقليمية وتعزيز التعاون بني صـندوق النقـد الـدويل والترتيبـات املاليـة      
املؤسســات املاليــة الدوليــة ذات ب وهنيــباإلقليميــة، مــع احلفــاظ علــى اســتقالل كــل مؤسســة.  

لى االقتصاد الكلي واملخاطر املاليـة.  الصلة مواصلة حتسني اإلنذار املبكر فيما يتعلق باملخاطر ع
وحنـث أيضـا صــندوق النقـد الــدويل علـى مواصـلة جهــوده الراميـة إىل تقــدمي اسـتجابات ماليــة        
أكثر مشوال ومرونة الحتياجات البلدان النامية. ونطلب إىل املؤسسـات املاليـة الدوليـة مواصـلة     

 وهنيــباملاليــة وبنــاء القــدرات. دعــم البلــدان الناميــة يف وضــع أدوات جديــدة إلدارة املخــاطر  
صندوق النقد الدويل، وفقا لواليته، توفري مستويات دعم مايل كافيـة للبلـدان الناميـة السـاعية     ب

إىل حتقيق التنمية املستدامة ملساعدهتا على إدارة أي ضغوط ذات صـلة علـى ميـزان املـدفوعات     
واملعــايري الدوليــة متســقة مــع  الــوطين. ونشــدد علــى أمهيــة التأكــد مــن أن االتفاقــات والقواعــد 

بعضــها الــبعض ومــع التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة. ونشــجع مؤسســات 
  .٢٠١٥متويل التنمية على مواءمة ممارساهتا يف العمل مع خطة التنمية ملا بعد عام 

ــالقلق إزاء التقلــب املفــرط يف أســعار الســلع األساســية، مبــا يف      - ١٠٨  ذلــك وحنــن نشــعر ب
يتعلق باألغذية والزراعة وآثاره على األمن الغذائي العاملي وحتسـني نتـائج التغذيـة. وسـوف      ما

نعتمد تدابري ترمي إىل ضمان حسن سري العمل يف أسواق السلع األساسـية الغذائيـة ومشـتقاهتا    
 ونـــدعو اهليئـــات التنظيميـــة ذات الصـــلة إىل اعتمـــاد التـــدابري الكفيلـــة بتيســـري احلصـــول علـــى 
املعلومات عن الوصول إىل األسواق يف توقيت جيد وبصورة دقيقة وشفافة، وذلـك يف حماولـة   
لضمان أن تعكس أسواق السـلع األساسـية علـى النحـو املناسـب الـتغريات الكامنـة يف العـرض         
والطلــب، وللمســاعدة علــى احلــد مــن التقلبــات املفرطــة يف أســعار الســلع األساســية. ويف هــذا 

األسـواق الزراعيـة الـذي تستضـيفه منظمـة      املتعلقـة ب علومـات  امل بنظاما أيضا الصدد، حنيط علم
األغذية والزراعة. وسوف نوفر أيضـا لصـغار الصـيادين احلـرفيني إمكانيـة الوصـول إىل املـوارد        
البحرية واألسواق، مبا يتفق مع املمارسات اإلدارية املستدامة فضال عن املبادرات الـيت تضـيف   

  صغار الصيادين.قيمة إىل منتجات 
وحنــيط علمــا بالعمــل الــذي يقــوم بــه جملــس حتقيــق االســتقرار املــايل بشــأن إصــالح      - ١٠٩

األسواق املالية، ونلتزم مبواصلة أو تعزيز أطرنـا للتحـوط علـى صـعيد االقتصـاد الكلـي وتـدابري        
ــة. وســوف نعجــل بإجنــاز جــدول أعمــال اإلصــالح بشــأن تنظــيم         ــات الدوري ــة التقلب مواجه

ق املاليــة، مبــا يف ذلــك تقيــيم املخــاطر العامــة املرتبطــة باألســواق املوازيــة، وأســواق          األســوا
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املشــتقات، وإقــراض األوراق املاليــة، واتفاقــات إعــادة الشــراء، واحلــد منــها حســب الضــرورة. 
برية حبيـث ال ميكـن   كـ ”ونلتزم أيضا مبعاجلة املخـاطر الناشـئة عـن املؤسسـات املاليـة الـيت تعتـرب        

، ومعاجلة العناصـر العـابرة للحـدود يف التسـوية الفعالـة لتلـك املؤسسـات املاليـة         “ارتركها لتنه
  اهلامة للنظام واليت تعاين مشاكل.

ــدير         - ١١٠ ــى تقييمــات وكــاالت تق ــى احلــد مــن االعتمــاد اآليل عل ــزم عل ــدنا الع ــد عق وق
يـة حتسـني نوعيـة تلـك     اجلدارة االئتمانية، مبا يف ذلك االعتماد عليها يف اللـوائح التنظيميـة. وبغ  

التقديرات، سوف نعزز زيادة املنافسة فضال عـن التـدابري الراميـة إىل تفـادي حـدوث تضـارب       
يف املصاحل يف تقدمي التقديرات االئتمانية. وننوه جبهود جملس حتقيق االستقرار املايل وغـريه مـن   

ــات الشــفافية مل      ــد مــن متطلب ــد وضــع املزي ــيم يف  اجلهــات يف هــذا اجملــال. وحنــن نؤي ــايري التقي ع
وكاالت تقدير اجلدارة االئتمانية. وسنواصل العمل اجلـاري بشـأن هـذه املسـائل، مبـا يف ذلـك       

  يف األمم املتحدة.
بعــاد لــه أمهيــة كــربى لتنميــة بلــدان األوحنــن نســلم بــأن اهلجــرة الدوليــة واقــع متعــدد   - ١١١

شامل ومتوازن. وسـنتعاون علـى   املنشأ والعبور واملقصد وجيب أن يتم تناوله على حنو متسق و
الصعيد الدويل لكفالة هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، يف ظل االحترام الكامل حلقـوق اإلنسـان.   
وحنن نسعى إىل زيادة التعاون بشأن احلصول على االسـتحقاقات املكتسـبة وإمكانيـة حتويلـها،     

ض تكـــاليف توظيـــف وتعزيـــز االعتـــراف بـــاملؤهالت األجنبيـــة، والتعلـــيم واملهـــارات، واخنفـــا
املهاجرين، ومكافحة املستخدمني عدميي الضمري، وفقا للظروف والتشـريعات الوطنيـة. وحنـن    
نســعى كــذلك إىل تنفيــذ اســتراتيجيات تواصــل اجتمــاعي فعالــة بشــأن مســامهة املهــاجرين يف   
ــة        ــدان املقصــد، مــن أجــل مكافحــة كراهي ــع أبعادهــا، وال ســيما يف بل ــة املســتدامة جبمي التنمي

  جانـــب وتيســـري اإلدمـــاج االجتمـــاعي، ومحايـــة حقـــوق اإلنســـان للمهـــاجرين مـــن خـــالل األ
ــوق اإلنســان         ــالني حلق ــة الفع ــز واحلماي ــد احلاجــة إىل التعزي ــن جدي ــة. ونؤكــد م األطــر الوطني
ــا كــان وضــعهم مــن        ــال، أي ــع املهــاجرين، ال ســيما النســاء واألطف ــات األساســية جلمي واحلري

  اهلجرة.  حيث
تعزيز املؤسسات اإلقليمية والوطنية ودون الوطنيـة ملنـع مجيـع أشـكال     وسوف نقوم ب  - ١١٢

العنــف، ومكافحــة اإلرهــاب واجلرميــة، وإهنــاء االجتــار بالبشــر واســتغالل األشــخاص، خاصــة    
النســاء واألطفــال، وفقــا للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان. وســوف نعــزز بفعاليــة املؤسســات   

ومتويـل اإلرهـاب، وهـي أمـور هلـا آثـار خطـرية علـى         الوطنية ملكافحة غسل األمـوال والفسـاد   
التنمية االقتصادية والتماسك االجتماعي. وسنعمل علـى تعزيـز التعـاون الـدويل مـن أجـل بنـاء        
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القــدرات يف هــذه اجملــاالت علــى مجيــع املســتويات، وال ســيما يف البلــدان الناميــة. وحنــن نلتــزم  
  .)٢٤(ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةبكفالة التنفيذ الفعال التفاقية األمم املتحدة 

واستنادا إىل رؤية توافق آراء مونتريي، نعقد العزم على تعزيز االتساق والترابط بـني    - ١١٣
السياســات املاليــة واالســتثمارية والتجاريــة واإلمنائيــة املتعــددة األطــراف، وبــني املؤسســات         

سـات الدوليـة الرئيسـية، مـع احتـرام الواليـات       والربامج البيئية، وعلى زيـادة التعـاون بـني املؤس   
ــديات     ــر مــن املنت ــزم باالســتفادة أكث ــة. ونلت الــيت تتيحهــا األمــم  ذات الصــلة واهلياكــل التنظيمي

  املتحدة لتعزيز االتساق العاملي الشامل وااللتزامات الدولية يف جمال التنمية املستدامة.
  

  راتالعلم والتكنولوجيا واالبتكار وبناء القد  -زاي 
من العوامل القوية اليت حتفز النمو االقتصادي والتنمية املسـتدامة اسـتحداث وتطـوير      - ١١٤

ونشــر املبتكــرات والتكنولوجيــات اجلديــدة ومــا يــرتبط هبــا مــن درايــة فنيــة، مبــا يف ذلــك نقــل   
 “الفجــوة الرقميــة”التكنولوجيــا وفــق شــروط متفــق عليهــا. غــري أننــا نالحــظ بقلــق اســتمرار   

يف القـــدرة علـــى االبتكـــار والـــربط الشـــبكي وفـــرص الوصـــول إىل التكنولوجيـــا،   والتفـــاوت
ــا ــدان.        يف مب ــني البل ــا ب ــد الواحــد وفيم ــا املعلومــات واالتصــاالت، داخــل البل ــك تكنولوجي ذل

وسنشجع تطوير واستخدام اهلياكـل األساسـية لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، وكـذلك       
بلدان منـوا ويف البلـدان الناميـة غـري السـاحلية والـدول اجلزريـة        بناء القدرات، ال سيما يف أقل ال

الصغرية النامية، مبا يف ذلك تسريع الربط باإلنترنت ربطا شامال وميسور التكـاليف. وسـنعمل   
على تعزيز فرص اسـتفادة النسـاء والشـباب واألطفـال مـن التكنولوجيـا والعلـوم. وسـرتيد مـن          

  عاقة.تيسري التكنولوجيا لألشخاص ذوي اإل
. ٢٠١٥وستكون تنمية القدرات جزءا ال يتجزأ من تنفيذ خطة التنمية ملا بعـد عـام     - ١١٥

وحنــن نــدعو إىل تعزيــز الــدعم الــدويل وإنشــاء شــراكات متعــددة أصــحاب املصــلحة مــن أجــل 
تنفيذ عملية فعالة وحمددة األهداف يف جمال بناء القدرات يف البلـدان الناميـة، مبـا يف ذلـك أقـل      

ــ دان منــوا، والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية، والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، والبلــدان         البل
األفريقيــة، والبلــدان الــيت متــر بفتــرة نــزاع أو اخلارجــة مــن حالــة نــزاع، دعمــاً للخطــط الوطنيــة 
الراميــة إىل تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة مجيعهــا. وجيــب أن تكــون تنميــة القــدرات قطريــة  

، مالئمــة لالحتياجــات والظــروف اخلاصــة بكــل بلــد، وأن تعكــس االســتراتيجيات         املنحــى 
ــدرات         ــز الق ــة تعزي ــد أمهي ــن جدي ــة املســتدامة. ونؤكــد م ــة يف جمــال التنمي ــات الوطني واألولوي
املؤسسية وتنمية املوارد البشرية. ومن املهم للغاية أيضا تعزيز اجلهود الوطنية يف بنـاء القـدرات   

_______________ 
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ة يف جمــاالت مــن قبيــل املاليــة العامــة واإلدارة وامليزنــة املراعيــة للمنظــورين        يف البلــدان الناميــ 
االجتماعي واجلنساين، والتمويل العقاري، والتنظـيم واإلشـراف املـاليني، واإلنتاجيـة الزراعيـة،      
ومصايد األمساك، وإدارة الديون، واخلدمات املناخية، مبا يف ذلك التخطـيط واإلدارة ألغـراض   

  ذات الصلة باملياه والصرف الصحي. والربامجنشطة األخفيف على السواء، والتكيف والت
البحـث ودعـم   كمـا حتفـز    ،وسنضع سياسات حتفز استحداث تكنولوجيات جديـدة   - ١١٦

 االبتكــار يف البلــدان الناميــة. وحنــن نــدرك أمهيــة هتيئــة بيئــة مواتيــة علــى مجيــع املســتويات،           
داريـــة املواتيـــة، يف تشـــجيع العلـــم واالبتكـــار ونشـــر ذلـــك أطـــر العمـــل التنظيميـــة واإل يف مبـــا

، إضـافة إىل  واملتناهيـة الصـغر   التكنولوجيات، ال سيما بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسـطة 
التنويــع الصــناعي والقيمــة املضــافة للســلع األساســية. وحنــن نــدرك أيضــا أمهيــة تــوفري احلمايــة     

الفكريــة يف البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة الكافيــة واملتوازنــة والفعالــة حلقــوق امللكيــة 
متشــيا مــع األولويــات احملــددة علــى الصــعيد الــوطين ويف إطــار االحتــرام التــام لقواعــد منظمــة     
ــراع والنمــاذج األخــرى ملمارســة       ــرباءات االخت ــع الطــوعي ل ــدرك التجمي ــة. ون التجــارة العاملي

 التكنولوجيا وتشـجع االبتكـار. وسنشـجع    األعمال، اليت ميكن أن تزيد من فرص الوصول إىل
  االبتكار االجتماعي من أجل دعم الرفاه االجتماعي وسبل العيش املستدامة.

ــني أصــحاب املصــلحة،         - ١١٧ ــاون والشــراكات ب ــز التع ــارف وتعزي ــادل املع وسنشــجع تب
عـات  يف ذلـك بـني احلكومـات والشـركات واألوسـاط األكادمييـة واجملتمـع املـدين، يف القطا         مبا

املسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية. وسنشجع مباشرة األعمال احلرة، مبا يف ذلـك مـن   
خالل دعم املشاريع التجاريـة اجلديـدة. ونؤكـد أن البيئـات التنظيميـة املنفتحـة وغـري التمييزيـة         

شـركات  ميكن أن تعزز التعاون وتساعد يف اجلهـود الـيت نبـذهلا. وسـنعزز أيضـا الـروابط بـني ال       
املتعـــددة اجلنســـيات والقطـــاع اخلـــاص احمللـــي لتيســـري تطـــوير التكنولوجيـــا، ونقـــل املعـــارف   
واملهارات، بشروط متفق عليها بني األطراف، مبا يف ذلك برامج تبـادل املهـارات، وخباصـة يف    
اجتــاه البلــدان الناميــة، بــدعم مــن السياســات املالئمــة. ويف الوقــت ذاتــه، نســلم بــأن املعــارف    

تكارات واملمارسات التقليدية للشعوب األصلية واجملتمعات احملليـة ميكـن أن تـدعم الرفـاه     واالب
االجتمــاعي وســبل العــيش املســتدامة، ونؤكــد مــن جديــد أن الشــعوب األصــلية هلــا احلــق يف     
احلفاظ على تراثها الثقايف ومعارفها التقليدية وأشكال التعـبري الثقـايف التقليديـة، كمـا هلـا احلـق       

  يطرة عليها ومحايتها وتطويرها.يف الس
ونســلم أيضــا مبــا للماليــة العامــة والسياســات مــن دور هــام يف البحــث والتطــوير           - ١١٨

التكنولوجي. وسننظر يف استخدام التمويـل العـام لـتمكني املشـاريع احلامسـة األمهيـة مـن البقـاء         
العـام مـن الوصـول إىل    ضمن امللكية العامـة، والسـعي إىل متكـني املشـاريع املمولـة مـن القطـاع        
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مصــادر البحــوث املفتوحــة، حســب االقتضــاء. وســننظر يف إنشــاء صــناديق لالبتكــار عنــد          
االقتضاء، على أسـاس تنافسـي مفتـوح، لـدعم املشـاريع االبتكاريـة، وال سـيما خـالل مراحـل          

ــة       ــر بقيم ــي. ونق ــان العمل ــوير والبي ــج احلافظــات ”البحــث والتط ــه    “هن ــتثمر مبوجب ــذي يس ال
العــام واخلــاص يف جمموعــات متنوعــة مــن املشــاريع لتنويــع املخــاطر واالســتفادة مــن   القطاعــان

  املكاسب اليت حتققها املؤسسات الناجحة.
وحنن عاقدون العزم على اعتماد استراتيجيات العلم والتكنولوجيا واالبتكـار كجـزء     - ١١٩

ــتدامة للمســاعدة يف      ــة املس ــة للتنمي ــتراتيجياتنا الوطني ــن اس ــارف    ال يتجــزأ م ــادل املع ــز تب تعزي
ــا واهلندســة والرياضــيات،      ــوم والتكنولوجي والتعــاون. وســرتيد مــن االســتثمار يف تــدريس العل

التعلــيم العــايل والتــدريب الــتقين واملهــين، مــع كفالــة تكــافؤ فــرص النســاء والفتيــات     ســنعززو
ملتاحــة التعلــيم والتــدريب وتشــجيع مشــاركتهن فيهمــا. وســرتيد مــن عــدد املــنح الدراســية ا  يف

للطــالب يف البلــدان الناميــة لاللتحــاق بــالتعليم العــايل. وســنكثف التعــاون لتعزيــز نظــم التعلــيم  
العايل، وسنسعى إىل زيادة فرص احلصول علـى التعلـيم عـرب اإلنترنـت يف اجملـاالت الـيت تتصـل        

  املستدامة.  بالتنمية
ونشـرها ونقلـها إىل    وسنشجع على تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً وعلى تعميمهـا   - ١٢٠

البلــدان الناميــة بشــروط مواتيــة، مبــا يف ذلــك بشــروط ميســرة وتفضــيلية، وفــق مــا ُيتفــق عليــه. 
وسنســـعى إىل تعزيـــز التعـــاون الـــدويل والتـــآزر يف جمـــاالت العلـــوم والبحـــوث والتكنولوجيـــا  

كات واالبتكار، مبا يف ذلك من خالل إقامـة الشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص والشـرا       
املتعددة أصحاب املصـلحة، وعلـى أسـاس النفـع املشـترك واملصـاحل املتبادلـة، مـع التركيـز علـى           
احتياجات البلدان النامية وحتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة. وسنواصـل تقـدمي الـدعم للبلـدان         

الك الناميــة لتعزيــز قــدراهتا العلميــة والتكنولوجيــة واالبتكاريــة لالنتقــال حنــو أمنــاط مــن االســته 
واإلنتاج أكثر اسـتدامة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل تنفيـذ إطـار السـنوات العشـر للـربامج املتعلقـة            
بأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامني. وسنعزز التعاون الدويل، مبا يف ذلـك املسـاعدة اإلمنائيـة    

 الســاحلية والبلــدان الناميــة غــريالرمسيــة، يف هــذه اجملــاالت، ال ســيما ملصــلحة أقــل البلــدان منــوا 
والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة والبلــدان األفريقيــة. ونشــجع أيضــا األشــكال األخــرى مــن     

  التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون فيما بني بلدان اجلنوب مبا يكمل هذه اجلهود.
وسندعم أعمال البحـث والتطـوير اخلاصـة باللقاحـات واألدويـة، إضـافة إىل التـدابري          - ١٢١
ية والعالجات املوجهة لألمراض املعدية وغري املعدية، وخاصة تلك الـيت تنتشـر علـى حنـو     الوقائ

التحـالف العـاملي   مبـادرة  غري متناسب يف البلدان النامية. وسندعم املبادرات ذات الصـلة، مثـل   
اليت حتفـز االبتكـار وتعمـل يف نفـس الوقـت علـى زيـادة فـرص احلصـول          ، للقاحات والتحصني
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يف البلــدان الناميــة. ولتحقيــق األمــن الغــذائي، نلتــزم بزيــادة االســتثمار، مبــا يف  علــى اللقاحــات 
ذلــك عــن طريــق تعزيــز التعــاون الــدويل يف جمــال رصــد األرض، واهلياكــل األساســية الريفيــة،    
والبحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي، وتطوير التكنولوجيـا عـن طريـق تعزيـز القـدرة      

البلدان النامية، وال سيما يف أقـل البلـدان منـوا، وذلـك بطـرق منـها، علـى        اإلنتاجية الزراعية يف 
سبيل املثال، بنوك اجلينات احليوانية والنباتية. وسـنعمل علـى زيـادة املعـارف العلميـة، وتطـوير       
قــدرات البحــث، ونقــل التكنولوجيــا البحريــة، مــع مراعــاة املعــايري واملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة 

ا البحريــة الــيت اعتمــدهتا اللجنــة األوقيانوغرافيــة احلكوميــة الدوليــة، مــن أجــل بنقــل التكنولوجيــ
حتسني صحة احمليطات وتعزيز إسهام التنوع البيولـوجي البحـري يف تنميـة البلـدان الناميـة، وال      

  سيما الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا.
لعلــوم والتكنولوجيــا وبنــاء القــدرات، ونرحــب مبــا يتخــذ مــن مبــادرات يف جمــاالت ا  - ١٢٢
ــا ــة         مب ــة، وآلي ــراض التنمي ــا ألغ ــم والتكنولوجي ــة بتســخري العل ــة املعني ــادرات اللجن ــك مب يف ذل

التكنولوجيا يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـأن تغـري املنـاخ، واخلـدمات االستشـارية      
القـدرات الـيت تبـذهلا املنظمـة العامليـة      املقدمة من مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، وجهـود بنـاء   

التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتنميـة   املراكز الوطنية لإلنتاج األنظفللملكية الفكرية وشبكات 
الصناعية. وندعو وكاالت منظومة األمم املتحـدة املتخصصـة وصـناديقها وبراجمهـا املنوطـة هبـا       

ضـي يف تطـوير ونشـر العلـوم والتكنولوجيـات      واليات كـثرية التركيـز علـى التكنولوجيـا إىل امل    
من خالل بـرامج عمـل كـل منـها. ونلتـزم بتعزيـز االتسـاق وأوجـه         ذات الصلة وبناء القدرات 

التآزر بني املبادرات العلمية والتكنولوجية داخل منظومـة األمـم املتحـدة، هبـدف القضـاء علـى       
  ذولة حاليا يف هذا اجملال.ازدواجية اجلهود واالعتراف باجلهود الناجحة العديدة املب

ــم         - ١٢٣ ــة يف مــؤمتر قمــة األم ــا. وســُيعلن عــن اآللي ــة لتيســري التكنولوجي ونقــرر إنشــاء آلي
  هبدف دعم أهداف التنمية املستدامة. ٢٠١٥املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد عام 

لحة بـني  نقرر أن تستند آلية تيسري التكنولوجيا إىل التعاون املتعدد أصـحاب املصـ    •  
الدول األعضاء واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألوساط العلمية وهيئات األمـم  
ــني         ــق عمــل مشــترك ب ــن فري ــألف م ــائر أصــحاب املصــلحة، وأن تت املتحــدة وس
وكــاالت األمــم املتحــدة معــين بتســخري العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار ألغــراض   

أصحاب املصلحة معـين بتسـخري    أهداف التنمية املستدامة، ومنتدى تعاوين متعدد
ف التنميـــة املســـتدامة، ومنـــهاج العلـــم والتكنولوجيـــا واالبتكـــار ألغـــراض أهـــدا

  شبكي.  عمل
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يتــوىل فريــق العمــل املشــترك بــني وكــاالت األمــم املتحــدة املعــين بتســخري العلــم       •  
ــيق     ــز التنسـ ــتدامة تعزيـ ــة املسـ ــراض أهـــداف التنميـ ــار ألغـ ــا واالبتكـ والتكنولوجيـ

التعــاون داخــل منظومــة األمـم املتحــدة يف األمــور ذات الصــلة بــالعلم  واالتسـاق و 
سـيما مـن أجـل     والتكنولوجيا واالبتكار، على حنو يزيد مـن التـآزر والكفـاءة، ال   

دعم مبادرات بناء القدرات. ويسـتفيد فريـق العمـل مـن املـوارد القائمـة، ويعمـل        
ط العلميـة، للتحضـري   ممثلني مـن اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص واألوسـا       ١٠مع 

الجتماعات املنتدى املتعدد أصحاب املصلحة املعين بتسـخري العلـم والتكنولوجيـا    
واالبتكــار ألغــراض أهــداف التنميــة املســتدامة، وكــذلك إلعــداد وتفعيــل منــهاج 
العمــل الشــبكي، مبــا يف ذلــك إعــداد مقترحــات لطرائــق عمــل املنتــدى ومنــهاج     

م املمـثلني العشـرة لفتـرات مـن سـنتني. ويكـون       العمل الشبكي. ويعني األمني العا
فريــق العمــل مفتوحــا أمــام مشــاركة مجيــع وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها     
وبراجمها، واللجان الفنيـة التابعـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ويتـألف يف       

الرمسـي املعـين بتيسـري     البداية من الكيانـات الـيت تشـكل حاليـا الفريـق العامـل غـري       
، التابعـة لألمانـة العامـة    واالجتماعيـة تكنولوجيا، وهي إدارة الشؤون االقتصادية ال

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية، ومنظمـة       
  األمــــم املتحــــدة للتربيــــة والعلــــم والثقافــــة، ومــــؤمتر األمــــم املتحــــدة للتجــــارة  

ــاالت،   ــاد الـــدويل لالتصـ ــة، واالحتـ ــة،  والتنميـ ــة الفكريـ ــة للملكيـ ــة العامليـ واملنظمـ
  الدويل.  والبنك

ُيستخدم منـهاج العمـل الشـبكي يف إعـداد صـورة شـاملة عـن املعلومـات املتعلقـة            •  
باملبــادرات واآلليــات والــربامج القائمــة الــيت تعــىن بــالعلم والتكنولوجيــا واالبتكــار 

لومـات. وييسـر   داخل األمم املتحدة وخارجها، ويكون بوابة تفضي إىل هـذه املع 
منهاج العمل الشبكي احلصول علـى املعلومـات واملعـارف واخلـربات، إضـافة إىل      
أفضل املمارسات والـدروس املسـتفادة، بشـأن املبـادرات والسياسـات الراميـة إىل       
تيسري العلم والتكنولوجيا واالبتكار. وييسر منهاج العمل الشبكي أيضـا نشـر مـا    

ورات علميــة مفتوحــة لالســتخدام. ويوضــع ينــتج علــى الصــعيد العــاملي مــن منشــ 
منهاج العمل الشبكي علـى أسـاس تقيـيم تقـين مسـتقل يأخـذ يف احلسـبان أفضـل         
املمارســات والــدروس املســتفادة مــن املبــادرات األخــرى، داخــل األمــم املتحــدة    
وخارجها، حىت يكـون منـهاج العمـل مكمـال للقـائم مـن الـربامج اخلاصـة بـالعلم          

كار، وميسرا للوصول إليها ومـوفرا ملـا يكفـي مـن املعلومـات      والتكنولوجيا واالبت
  عنها، مع تفادي االزدواجية وتعزيز أوجه التآزر.
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ينعقــد املنتــدى املتعــدد أصــحاب املصــلحة املعــين بتســخري العلــم والتكنولوجيــا          •  
واالبتكــار ألغــراض أهــداف التنميــة املســتدامة مــرة يف الســنة علــى مــدى يــومني، 

ــاون ــة التعـ ــاالت    ملناقشـ ــار جمـ ــار يف إطـ ــا واالبتكـ ــم والتكنولوجيـ ــادين العلـ يف ميـ
مواضـيعية تتعلـق بتنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدامة، ويلتـئم يف هـذه املناسـبة مجيـع           
أصحاب املصلحة املعنيني ليشاركوا فعليا يف جمـال خـربهتم. ويتـيح املنتـدى فضـاء      

صـلحة املعنـيني وإقامـة    لتيسري التفاعل واملواءمة وإنشاء الشبكات بـني أصـحاب امل  
الشراكات املتعددة أصحاب املصلحة لتحديد ودراسة االحتياجـات والثغـرات يف   
جمال التكنولوجيا، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق منـها بالتعـاون العلمـي واالبتكـار وبنـاء          
القـدرات، وأيضــا هبــدف املســاعدة يف تيســري تطــوير ونقــل ونشــر التكنولوجيــات  

اف التنميـة املسـتدامة. واجتماعـات املنتـدى يـدعو إىل      ذات األمهيـة بالنسـبة ألهـد   
عقدها رئيس اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي قبـل اجتماعـات املنتـدى السياسـي      
الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة، حتت رعاية اجمللـس، أو، بـدال مـن ذلـك،     

اعـــاة مـــع مراملـــؤمترات، حســـب االقتضـــاء،  بـــاالقتران مـــع غـــريه مـــن احملافـــل أو
ــديات أو        املوضــوع ــع منظمــي املنت ــاون م ــى أســاس التع ــه، وعل ــذي ســُينظر في ال

ــدول األعضــاء،       ــان مــن ال ــدى دولت ــرأس اجتماعــات املنت ــؤمترات األخــرى. وي امل
وخيتتم مبوجز للمناقشات يعده الرئيسـان املشـاركان، ويكـون املـوجز مسـامهة يف      

متابعـة واسـتعراض تنفيـذ    اجتماعات املنتدى السياسي الرفيع املسـتوى، يف سـياق   
  .٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 

ــع املســتوى      •   ــدى السياســي الرفي ــه يسترشــد املنت ــن   يف اجتماعات ــدم م ــاملوجز املق ب
املنتدى املتعدد أصحاب املصلحة. وينظر املنتدى السياسي الرفيـع املسـتوى املعـين    

املتعـدد أصـحاب    الحـق ال بالتنمية املستدامة يف املواضيع اليت سُتطرح على املنتدى
املصــلحة املعــين بتســخري العلــم والتكنولوجيــا واالبتكــار ألغــراض أهــداف التنميــة 

  املستدامة، مراعيا يف ذلك أفكار اخلرباء املقدمة من فريق العمل.
 املعــينونتطلــع إىل التوصــيات الــيت ســيقدمها فريــق األمــني العــام الرفيــع املســتوى          - ١٢٤

للتكنولوجيـا وآليـة لبنـاء     مصـرف البلدان منـوا بشـأن جـدوى إنشـاء     التكنولوجيا ألقل مبصرف 
ــدرات يف ــا        الق ــوا، وبشــأن مهامهم ــدان من ــل البل ــا واالبتكــار ألق ــوم والتكنولوجي جمــاالت العل

ــع املســتوى بشــأن نطــاق         ــق الرفي ــار توصــيات الفري ــة. وســنأخذ يف االعتب ــة والتنفيذي التنظيمي
اته املؤسسية وجوانبه التنظيمية، وذلك هبـدف تفعيلـه   إنشاؤه ووظائفه وارتباط املقترح املصرف

  ، وسنسعى إىل تعزيز أوجه التآزر مع آلية تيسري التكنولوجيا.٢٠١٧حبلول عام 
  



A/RES/69/313 ر الدويل الثالث لتمويل التنمية (خطة عمل أديس أبابا)خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمت  
 

51/54 

  البيانات والرصد واملتابعة  -ثالثا 
ــرارات        - ١٢٥ ــة اجلــودة مــن املــدخالت األساســية يف اختــاذ الق ــات املصــنفة والعالي إن البيان

ووسـائل   ٢٠١٥يف ذلك القـرارات الـيت تـدعم خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام          بذكاء وشفافية، مبا
تنفيــذها، وميكــن هلــذه البيانــات أيضــا أن حتســن مــن رســم السياســات علــى مجيــع املســتويات. 

املهم جدا التركيز على البيانات الكمية والنوعية، مبا يف ذلـك البيانـات املفتوحـة، والـنظم      ومن
ــى ال  ــدرات      واإلدارات اإلحصــائية عل ــن مســتوى الق ــع م ــوطين للرف ــوطين ودون ال صــعيدين ال

والشفافية واملساءلة على الصعيد احمللـي يف إطـار الشـراكة العامليـة. وللـنظم اإلحصـائية الوطنيـة        
ــا. وينبغـــي تـــدعيمها بالبيانـــات والتحليـــل     دور حمـــوري يف إنتـــاج البيانـــات ونشـــرها وإدارهتـ

  القطاع اخلاص.اجملتمع املدين واألوساط األكادميية و  من
وسنسعى إىل زيادة البيانات العالية اجلودة واحلسـنة التوقيـت واملوثـوق هبـا واملصـنفة        - ١٢٦

ــة واالنتمــاء اجلغــرايف ومســتوى الــدخل واالنتمــاء العرقــي      ــة العمري حســب نــوع اجلــنس والفئ
ات واإلثين واحلالـة مـن حيـث اهلجـرة واإلعاقـة وغريهـا مـن اخلصـائص ذات األمهيـة يف السـياق          

الوطنيـة، كمــا سنســعى إىل اســتخدام هــذه البيانــات. وســرتيد مــن الــدعم املقــدم لبنــاء قــدرات  
البلدان النامية هلذا الغرض، مبا يف ذلك أقل البلدان منوا والبلدان الناميـة غـري السـاحلية والـدول     

دعم اجلزرية الصغرية النامية، كما سنعمل على حفز التعاون الدويل، مبا يف ذلك مـن خـالل الـ   
 وهنيـــبالــتقين واملـــايل، هبـــدف زيـــادة تعزيـــز قــدرة اهليئـــات واملكاتـــب اإلحصـــائية الوطنيـــة.   

املؤسســات املعنيــة تــدعيم وتوحيــد البيانــات املتعلقــة حبشــد املــوارد واإلنفــاق علــى الصــعيدين  ب
الداخلي والدويل، وكذلك البيانات املتعلقة بوسائل التنفيذ األخرى. ونرحـب يف هـذا الصـدد    

ــة        مبقتر ــب أيضــا إىل اللجن ــذ. ونطل ــع وســائل التنفي حــات حتســني املؤشــرات اإلحصــائية جلمي
اإلحصائية، بالتعاون مع الدوائر واملنتديات اإلحصائية الدولية ذات الصلة، أن تيسر الرفـع مـن   
مستوى تتبع البيانات املتعلقة بالتمويل العابر للحدود، وبغريه من التدفقات املالية ذات األمهيـة  

ــات القائمــة، وأن جتــري بانتظــام       مــن ا ــى حنــو جيمــع بــني قواعــد البيان ــة االقتصــادية، عل لناحي
تقييمات ملـدى كفايـة اإلحصـاءات الدوليـة ذات الصـلة بتنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة، وتعـد           
تقارير عن ذلك. وميكن حتسني توافر البيانات املوثوقة واجليـدة التوقيـت ملـا فيـه خدمـة التنميـة       

عـم نظـم التسـجيل املـدين واإلحصـاءات احليويـة الـيت تنـتج معلومـات عـن اخلطـط            عن طريق د
  الوطنية وفرص االستثمار.

ــق نشــر          - ١٢٧ ــر ضــروري وممكــن التحقــق عــن طري ــادة الشــفافية أم ــأن زي وحنــن نســلم ب
معلومات حسنة التوقيت وشاملة ومستقبلية املنحى عـن األنشـطة اإلمنائيـة يف شـكل إلكتـروين      

ح، حســب االقتضــاء. فاحلصــول علــى البيانــات واإلحصــاءات املوثوقــة يســاعد مشــترك ومفتــو
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احلكومات على اختاذ قرارات مستنرية، وميكن مجيع أصحاب املصلحة من تتبـع مـا ُيحـرز مـن     
تقدم وفهم أوجـه التكامـل، ويفضـي إىل املسـاءلة املتبادلـة. وسـنتعلم مـن القـائم مـن مبـادرات           

فتوحة، وحنيط علما باملبادرة الدوليـة للشـفافية يف املعونـة. ونـدرك     الشفافية ومعايري البيانات امل
، ونشـدد علـى أمهيـة إعـداد     ٢٠١٥كذلك أمهية امللكية الوطنيـة يف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام       

تقييمــات الحتياجــات البلــدان يف خمتلــف اجملــاالت ذات األولويــة إلتاحــة املزيــد مــن الشــفافية    
  الحتياجات والدعم، ال سيما يف البلدان النامية.والكفاءة عن طريق الربط بني ا

غــري أن احلصـــول علـــى البيانـــات وحـــده ال يكفـــي لالســـتفادة بشـــكل كامـــل مـــن    - ١٢٨
اإلمكانــات الــيت تتيحهــا البيانــات لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ورصــدها واستعراضــها.    

ات الالزمــة لتحويــل وينبغــي لنــا أن نعمــل علــى كفالــة الوصــول علــى نطــاق واســع إىل األدو   
البيانات إىل معلومات مفيدة وعملية. وسندعم اجلهود الراميـة إىل جعـل معـايري البيانـات قابلـة      
لالستخدام تبادليا، مبا جيعل البيانات املستقاة من مصادر خمتلفـة أسـهل للمقارنـة واالسـتخدام.     

لتحقيـق زيـادة كـبرية يف     اجلهات الفاعلة املعنية، العام منها واخلاص، تقـدمي مقترحـات  ب وهنيب
بعـد   اإلملام بالبيانات واحلصول عليها واستخدامها على الصعيد العاملي، دعما خلطـة التنميـة ملـا   

  .٢٠١٥  عام
نظومة األمم املتحدة القيام، بالتشاور مع املؤسسات املاليـة الدوليـة،   مبكذلك  وهنيب  - ١٢٩

لتنميــة املســتدامة ال تقــف عنــد نصــيب بوضــع مقــاييس شــفافة لقيــاس التقــدم احملــرز يف حتقيــق ا
الفــرد مــن الــدخل القــومي، باالســتناد إىل املبــادرات القائمــة، حســب االقتضــاء. وينبغــي هلــذه   
املقاييس أن تأخذ يف احلسبان الفقر جبميع أشـكاله وأبعـاده، واألبعـاد االجتماعيـة واالقتصـادية      

سـتويات. وسنســعى إىل وضـع وتنفيــذ   والبيئيـة للنـاتج احمللــي، والثغـرات اهليكليـة علــى مجيـع امل     
ــة املســتدامة       ــار التنمي ــة املســتدامة، إضــافة إىل رصــد آث ــة لتعمــيم مراعــاة التنمي األدوات الالزم

  ملختلف األنشطة االقتصادية، مبا يف ذلك السياحة املستدامة.
وســتكون آليــات املتابعــة واالســتعراض أساســية يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة    - ١٣٠
ــاالخنراط الكامــل، علــى املســتويات الــوطين واإلقليمــي والــدويل،     وو ــذها. ونلتــزم ب ســائل تنفي
العمل لكفالة املتابعة املالئمة والفعالة للنواتج املتوخاة من متويل التنمية ومجيع وسـائل تنفيـذ    يف

. ولتحقيــق ذلــك، ســيكون مــن الضــروري كفالــة مشــاركة ٢٠١٥خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام 
املعنية والسلطات احمللية والربملانات الوطنية واملصـارف املركزيـة واجلهـات التنظيميـة     الوزارات 

ــيّ  ني الرئيســـيني، واملصـــارف اإلمنائيـــة الدوليـــة  املاليـــة، إضـــافة إىل أصـــحاب املصـــلحة املؤسسـ
األخــرى، واملؤسســات املعنيــة األخــرى، واجملتمــع املــدين، واألوســاط األكادمييــة، والقطــاع         

ــع        اخلــاص. وحنــن ن  ــاون م ــام، بالتع ــى القي ــم املتحــدة عل ــة لألم ــة التابع شــجع اللجــان اإلقليمي
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املصــارف واملنظمــات اإلقليميــة، حبشــد خرباهتــا واآلليــات القائمــة، الــيت ميكــن أن تركــز علــى   
  اجلوانب املوضوعية من برنامج العمل احلايل.

دمـه األمـم املتحـدة    التمويـل الـذي تق   متابعـة  وإننا نقدر الدور الـذي تقـوم بـه عمليـة      - ١٣١
للتنميــة. وحنــن نــدرك الــروابط القائمــة بــني عمليــة متويــل التنميــة ووســائل تنفيــذ خطــة التنميــة  

، ونشدد على ضـرورة عمليـة مكرسـة ملتابعـة واسـتعراض النـواتج املتوخـاة        ٢٠١٥بعد عام  ملا
أن  ، علــى٢٠١٥مــن متويــل التنميــة، وكــذلك مجيــع وســائل تنفيــذ خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  

اليت سـيبت بشـأهنا    ٢٠١٥تكون هذه العملية مدجمة يف عملية املتابعة واالستعراض ملا بعد عام 
. وينبغـي لعمليـة املتابعـة    ٢٠١٥يف مؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنميـة ملـا بعـد عـام     

اة مـن متويـل   أن تقيم التقدم احملرز، وحتدد العقبات والتحديات اليت تواجه حتقيق النواتج املتوخ
التنمية وتعوق توفري وسـائل التنفيـذ، كمـا ينبغـي هلـا أن تشـجع تبـادل الـدروس املسـتفادة مـن           
التجــارب علــى الصــعيدين الــوطين واإلقليمــي، وتعــاجل املواضــيع اجلديــدة والناشــئة ذات الصــلة 

ويل بتنفيذ هذه اخلطة، عند االقتضاء، وتقـدم توصـيات يف جمـال السياسـات ليتخـذ اجملتمـع الـد       
إجــراءات بشــأهنا. وســنعمل أيضــا علــى زيــادة التنســيق والكفــاءة يف عمليــات األمــم املتحــدة،  

  وعلى تفادي االزدواجية والتداخل بني املناقشات.
ــة مكرســة          - ١٣٢ ــة للمتابع ــة مــن خــالل عملي ــابرة يف العمــل هبــذه اخلطــة اهلام ــزم باملث ونلت

منتــدى ســنويا للمجلــس االقتصــادي   ومعــززة تســتخدم الترتيبــات املؤسســية القائمــة وتشــمل  
واالجتمــاعي عــن متابعــة متويــل التنميــة، تكــون املشــاركة فيــه عامليــة علــى املســتوى احلكــومي   
الدويل، وُيعلن عنه خالل الـدورة احلاليـة للمجلـس. وتكـون طرائـق املشـاركة يف املنتـدى هـي         

املنتـدى مـا يصـل إىل مخسـة     نفسها املعمول هبا يف املؤمترات الدولية لتمويل التنميـة. ويسـتغرق   
أيام، يكرس يوم منها لالجتماع اخلاص الرفيع املستوى مـع مؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة     
التجــارة العامليــة ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، إضــافة إىل جهــات معنيــة مؤسســية    

أيـام   وجهات معنية أخرى، حسب أولويـات االجتمـاع ونطاقـه، ويكـرس مـا يصـل إىل أربعـة       
ملناقشة عملية متابعة واستعراض النواتج املتوخاة من متويل التنمية ووسـائل تنفيـذ خطـة التنميـة     

ــام    ــد ع ــا بع ــى الصــعيد       ٢٠١٥مل ــا عل ــق عليه ــدى املتف ــتنتاجات وتوصــيات املنت . وتصــب اس
يف  ٢٠١٥ احلكومي الدويل يف جممل عملية متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنميـة ملـا بعـد عـام    

املنتدى السياسـي الرفيـع املسـتوى املعـين بالتنميـة املسـتدامة. وباإلضـافة إىل ذلـك، تؤخـذ          إطار 
أيضا يف احلسبان مـداوالت منتـدى التعـاون اإلمنـائي، وفقـا للواليـة املنوطـة بـه. وُيعقـد احلـوار           
الرفيع املستوى للجمعية العامة بشـأن متويـل التنميـة سـابقا أو تاليـا مباشـرة للمنتـدى السياسـي         
الرفيع املستوى، حتت رعاية اجلمعية، علما بـأن املنتـدى السياسـي الرفيـع املسـتوى ينعقـد كـل        

  سنوات.  أربع
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ولكفالــة عمليــة متابعــة معــززة علــى الصــعيد العــاملي، نشــجع األمــني العــام أن يعقــد    - ١٣٣
اجتماعــا لفرقــة عمــل مشــتركة بــني الوكــاالت، تضــم املؤسســات الرئيســية صــاحبة املصــلحة    

مــة األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك الصــناديق والــربامج والوكــاالت املتخصصــة الــيت لــديها  ومنظو
واليات ذات صلة باملتابعة، بناء علـى اخلـربة املكتسـبة مـن فرقـة العمـل املعنيـة برصـد الثغـرات          

تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية. وتقدم فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالت تقريـرا سـنويا         يف
تقدم احملرز يف حتقيق النواتج املتوخاة من متويل التنمية وتوفري وسـائل تنفيـذ خطـة التنميـة     عن ال

، وتوفر التوجيه يف املتابعة احلكومية الدوليـة هلـذه اخلطـة مـن حيـث التقـدم       ٢٠١٥ملا بعد عام 
ــة إىل اختــاذ إجــراءات تصــحيحية، مــع       ــذ والتوصــيات الرامي احملــرز والثغــرات القائمــة يف التنفي

  راعاة األبعاد الوطنية واإلقليمية.م
  .٢٠١٩وسوف ننظر يف مدى احلاجة إىل عقد مؤمتر للمتابعة حبلول عام   - ١٣٤

 


