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                  من جدول األعمال  ١٠      البند 
                              الوثيقة اخلتامية للمؤمتر

                        املستقبل الذي نصبو إليه    
    

                رؤيتنا املشتركة  -     أوال  
  
                                                                                         حنــن، رؤســاء الــدول واحلكومــات واملمــثلني الرفيعــي املــستوى، اجملتمعــون يف ريــو           -   ١
                           ، مبـشاركة كاملـة مـن           ٢٠١٢       يونيه   /         حزيران   ٢٢       إىل     ٢٠                     زيل، يف الفترة من                  جانريو، بالربا    دي

                                                                                                        هيئات اجملتمع املدين، جندد التزامنا بالتنمية املستدامة وبتشجيع بنـاء مـستقبل مـستدام اقتـصاديا                
   .                    أجيال احلالية واملقبلة-                                     واجتماعيا وبيئيا لصاحل كوكبنا ولصاحل ال

                                                يات الــيت يواجههــا العــامل يف الوقــت الــراهن                                                إن القــضاء علــى الفقــر هــو أعظــم التحــد   -   ٢
                                                     وحنــن نلتــزم يف هــذا الــصدد بالعمــل عــاجال علــى    .                                               وأحــد الــشروط الالزمــة للتنميــة املــستدامة 

   .                 ِ               ختليص البشرية من رِبقة الفقر واجلوع
ّ                                                                                   من ثَمَّ ُنقَّر باحلاجة إىل مواصلة تعميم مراعاة التنمية املستدامة يف املستويات كافة مـن                 -   ٣ َ  ُ َّ َ    

                                                                                          يق التكامل بني اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية واإلقـرار بالـصالت املتبادلـة                    خالل حتق 
    .                                                   بينها، وصوال إىل حتقيق التنمية املستدامة بأبعادها مجيعا

                                                                                               ونــدرك أن القــضاء علــى الفقــر وتغـــيري أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج غــري املـــستدامة           -   ٤
                                                          ة، ومحايـة قاعـدة املـوارد الطبيعيـة الالزمـة للتنميـة                                               وتشجيع أمناط االستهالك واإلنتـاج املـستدام   

ــروطها       ــستدامة وشـ ــة املـ ــربى للتنميـ ــداف الكـ ــي األهـ ــا، هـ ــة وإدارهتـ ــصادية واالجتماعيـ                                                                                                        االقتـ
                                                                                         وجنــدد أيــضا تأكيــد احلاجــة إىل حتقيــق التنميــة املــستدامة عــن طريــق تــشجيع النمــو   .          األساســية

 
  

   .    ٢٠١٢      يونيه  /        حزيران  ٢٢                          أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   * 
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ــد    ــشامل والعــادل، وإتاحــة املزي ــع، وخفــض أوجــه                                                              االقتــصادي املطــرد وال                                        مــن الفــرص للجمي
                                                                                                           التفاوت، ورفـع مـستويات املعيـشة األساسـية؛ وتـدعيم التنميـة االجتماعيـة العادلـة واالنـدماج                   
                                                              ً                                     االجتماعي؛ وتعزيز إدارة املوارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية إدارةً متكاملة ومـستدامة تكفـل             

                                  رية، وتيـسري جهـود حفـظ الـنظم                                                                    أمورا من مجلتها دعم التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة والبـش      
ــى التكيــف مــع التحــديات       ــدرة عل ــا وإعادهتــا إىل أصــلها وإكــساهبا الق ــة وإحيائه                                                                                                     اإليكولوجي

    .                اجلديدة والناشئة
                                                                                             وجندد تأكيد التزامنا ببذل قصارى اجلهـد لإلسـراع بتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق                   -   ٥

   .    ٢٠١٥           حبلول العام                                             عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، 
    ِّ                                                                                                  ونسلِّم بأن الناس هـم حمـور التنميـة املـستدامة وحنـن، يف هـذا الـصدد، نـسعى إىل بنـاء                         -   ٦

                                                                                              عامل عادل ومنصف وشامل للجميع، ونلتـزم بالعمـل سـويا مـن أجـل تعزيـز النمـو االقتـصادي           
    .         ناس كافة                                                                         املطرد والشامل، وحتقيق التنمية االجتماعية ومحاية البيئة مبا يعود بالنفع على ال

           ُ  ِ ِّ                                                                                  وجندد تأكيد ُمـِضيِّنا يف االسترشـاد مبقاصـد ميثـاق األمـم املتحـدة ومبادئـه، وذلـك يف                       -   ٧
   .                                احترام تام للقانون الدويل ومبادئه

                                                                                        وجندد أيضا تأكيد أمهية احلرية والسالم واألمن واحترام مجيـع حقـوق اإلنـسان، ومـن                  -   ٨
                                         ، مبــا يــشمل احلــق يف الغــذاء وســيادة                                                           ضــمنها احلــق يف التنميــة واحلــق يف مــستوى معيــشة الئــق 

                                                                                                            القانون واملساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة وااللتـزام العـام بإقامـة جمتمعـات دميقراطيـة عادلـة                    
    .                    من أجل حتقيق التنمية

                                                                                      وجندد تأكيد أمهية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان، وكـذلك سـائر الـصكوك الدوليـة                -   ٩
                                                             ونـشدد علـى مـسؤوليات مجيـع الـدول، طبقـا مليثـاق                .         الدويل                               املتصلة حبقوق اإلنسان والقانون   

ــع       ــة للجمي ــاحترام حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية الواجب                                                                                                       األمــم املتحــدة، فيمــا يتعلــق ب
                                                                                                        والعمــل علــى محايتــها وتــدعيمها دومنــا متييــز علــى أســاس العــرق أو اللــون أو اجلــنس أو اللغــة   

ــرأي الــسياسي أو غــريه، أو األ    أو                                                 صــلي القــومي أو االجتمــاعي، أو علــى أســاس                                                 الــدين، أو ال
   .                                               املمتلكات أو امليالد أو اإلعاقة أو غري ذلك من األحوال

ــة واحلكــم الرشــيد وســيادة القــانون، علــى الــصعيدين الــوطين       -    ١٠                                                                                              ونــدرك بــأن الدميقراطي
      نمـو                                                                                             والدويل، فضال عن إجياد البيئة املواتية، هي أمور أساسية للتنميـة املـستدامة، مبـا يف ذلـك ال       

  .                                                                                                        االقتصادي املطرد والشامل، والتنمية االجتماعيـة ومحايـة البيئـة والقـضاء علـى الفقـر واجلـوع                 
                                              وحنـن حباجـة إىل إقامـة مؤسـسات فعالـة             .                                                         وجندد تأكيد التزامنا ببلوغ أهدافنا اإلمنائية املستدامة      
    .                                        وشفافة ومسؤولة ودميقراطية على مجيع األصعدة
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                                                                  اون الدويل جملاهبـة التحـديات املـستمرة املتـصلة بتـوفري التنميـة                                    وجندد التزامنا بتعزيز التع     -    ١١
                                            ويف هــذا الــصدد، جنــدد تأكيــد احلاجــة إىل    .                                                      املــستدامة للجميــع، وال ســيما يف البلــدان الناميــة 

                                                                                                      حتقيق االسـتقرار االقتـصادي والنمـو االقتـصادي املطـرد، وتوطيـد العـدل االجتمـاعي، ومحايـة                   
                                                                  على تعزيز املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة وحتقيـق تكـافؤ                                           البيئة، مع العمل يف الوقت ذاته     

ــك عــن          ــا يف ذل ــاء، مب ــل أســباب النم ــه بكام ــه ومتتيع ــل وبقائ ــة الطف ــع يف الفــرص ومحاي                                                                                                         اجلمي
    .        التعليم     طريق
              ومــن مث جنــدد   .                                                                               ونعقــد العــزم علــى اختــاذ إجــراءات عاجلــة لتحقيــق التنميــة املــستدامة    -    ١٢

                            يف تنفيـذ نتـائج مـؤمترات             ىت اآلن                                 تقيـيم التقـدم احملـرز حـ                          مة، عـن طريـق                                    التزامنا بالتنميـة املـستدا    
ــة املــستدامة   ــة بالتنمي ــسية املعني ــة يف هــذا اجملــال، والتــصدي                                                       القمــة الرئي                                                          وســد الفجــوات املتبقي

                                                                  ونعرب عن عزمنا معاجلة موضوعي مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة            .                           للتحديات اجلديدة والناشئة  
                                                                           د األخــضر يف ســياق التنميــة املــستدامة والقــضاء علــى الفقــر، واإلطــار                           املــستدامة ومهــا االقتــصا

    .                        املؤسسي للتنمية املستدامة
                                                                                                وندرك أن الفـرص املتاحـة للنـاس للتـأثري يف حيـاهتم ومـستقبلهم، واملـشاركة يف صـنع                      -    ١٣

                         ونشدد علـى أن التنميـة     .                                                                    القرارات واإلفصاح عن شواغلهم هي أمور أساسية للتنمية املستدامة        
                                     قها ال يكون إال بـاالئتالف العـام بـني     ي   وحتق  .                                            ستدامة تقتضي اختاذ إجراءات ملموسة وعاجلة      امل

                                                                                                    الناس واحلكومة واجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص وتـضافر جهـودهم مـن أجـل املـستقبل الـذي                    
    .                                         نصبو إىل حتقيقه لصاحل األجيال احلالية واملقبلة

  
                      جتديد االلتزام السياسي  -       ثانيا  
                                       دة تأكيد مبادئ ريو وخطط العمل السابقة   إعا  -    ألف   

                                                                                              نــشري إىل إعــالن اســتوكهومل املنبثــق عــن مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة البــشرية،     -    ١٤
   .    ١٩٧٢      يونيه  /        حزيران  ١٦                  املعتمد بستوكهومل يف 

                                                                                                     وجندد تأكيـد مجيـع مبـادئ إعـالن ريـو بـشأن البيئـة والتنميـة، ويـشمل ذلـك يف مجلـة                         -    ١٥
        مـن    ٧                                                                                          ملـسؤوليات املـشتركة ولكـن املتباينـة، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف املبـدأ                             َ      أمور مبـدأَ ا   
    .         إعالن ريو

                                                                                                   وجندد تأكيد التزامنا بالتنفيذ التام إلعالن ريو بـشأن البيئـة والتنميـة، وجـدول أعمـال                   -    ١٦
                                       خطة تنفيـذ نتـائج مـؤمتر القمـة             ، و   ٢١                                               ، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن          ٢١       القرن  
                              جوهانـسربغ بـشأن التنميـة              إعـالن       ، و  )              التنفيذيـة            جوهانـسربغ         وخطـة      (                     ملي للتنمية املستدامة      العا

                                             برنامج العمل من أجـل التنميـة املـستدامة                                                         ة املنبثق عن املؤمتر العاملي للتنمية املستدامة، و              املستدام
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                                  اسـتراتيجية موريـشيوس ملواصـلة      ، و )                         برنـامج عمـل باربـادوس    (                                     للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة    
               وجنـدد أيـضا      .                                                                                                 تنفيذ برنامج العمل مـن أجـل التنميـة املـستدامة للـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة                  

ــام ل  ــا بالتنفيــذ الت ــامج عمــل                                         تأكيــد التزامن ــدان منــواً        ٢٠٢٠-    ٢٠١١         العقــد              ربن                     ً          لــصاحل أقــل البل
                                                 تلبيــة االحتياجــات اخلاصــة للبلــدان الناميــة    :                     رنــامج عمــل أملــايت    ، وب )                        برنــامج عمــل إســطنبول (

                                                                                                           لساحلية ضمن إطار عاملي جديد للتعـاون يف جمـال النقـل العـابر مـن أجـل البلـدان الناميـة                        ا   غري
                                                            ، واإلعالن السياسي املتعلـق باالحتياجـات اإلمنائيـة ألفريقيـا،                                  الساحلية وبلدان املرور العابر    غري

                                                    ونــشري أيــضا إىل االلتزامــات الــيت قطعناهــا علــى    .                                                  والــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا 
                                                                                                   فسنا يف نتائج مجيع مؤمترات القمة واملؤمترات الرئيسية اليت عقدهتا األمـم املتحـدة يف امليـادين                   أن

        تاميــة             الوثيقــة اخل                                                                                   االقتــصادية واالجتماعيــة والبيئيــة، مبــا يف ذلــك إعــالن األمــم املتحــدة لأللفيــة و
ــا   ــدو                                          ، وتوافــق آراء مــونتريي املنبثــق عــن       ٢٠٠٥  م                                ملــؤمتر القمــة العــاملي لع ــؤمتر ال ــل                امل            يل لتموي

                                                       االجتماع العام الرفيع املـستوى للجمعيـة العامـة                                                 ، وإعالن الدوحة بشأن متويل التنمية، و             التنمية
           اإلجـراءات                                                            ، وبرنامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة، و                                      بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية   

ــة       ــسكان والتنمي ــدويل لل ــؤمتر ال ــامج عمــل امل ــذ برن ــهاج         ، وإعــال                                                                                   األساســية ملواصــلة تنفي            ن ومن
    .     بيجني    عمل
                                                                                                 وندرك أمهية اتفاقيات ريو الـثالث الراميـة إىل النـهوض بالتنميـة املـستدامة وحنـث، يف                     -    ١٧

                                                                                                   هذا الصدد، مجيع األطراف على التنفيذ التام اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة               
                               املتحــدة ملكافحــة التــصحر يف                 اتفاقيــة األمــم                                                         بــشأن تغــري املنــاخ، واتفاقيــة التنــوع البيولــوجي، و 

                 ، وفقــا ملبــادئ                                      أو مــن التــصحر، وخباصــة يف أفريقيــا /                                              البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الــشديد و
                                                                                                   وأحكام كل منها، وعلى اختاذ إجراءات وتدابري فعالة وملموسـة يف املـستويات كافـة، وتعزيـز                 

   .             التعاون الدويل
                                        جتمــع الــدويل ورفــع مــستوى التزامــه                                                    ونعقــد العــزم علــى تنــشيط اإلرادة الــسياسية للم  -    ١٨

                                                                                                باملضي قدما يف تنفيذ جدول أعمال التنمية املستدامة عن طريق حتقيق األهداف اإلمنائية املتفـق               
                                                    وجندد كذلك تأكيد التزامات كـل منـا يف إطـار             .                                                عليها دوليا مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية      

ــا يف     ــا دوليـ ــق عليهـ ــصلة املتفـ ــرى ذات الـ ــداف األخـ ــة                                                                  األهـ ــصادية واالجتماعيـ ــادين االقتـ                                        امليـ
                                                                        ومـن مث نــصمم علـى اختـاذ تــدابري ملموسـة تعجــل بتنفيـذ التزامــات        .     ١٩٩٢            منـذ عــام             والبيئيـة 

    .                 التنمية املستدامة
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                                                    تقييم التقدم احملرز حـىت اآلن يف تنفيـذ نتـائج             :                                  تعزيز التكامل والتنفيذ واالتساق     -    باء   
                        الفجــوات املتبقيــة                      املــستدامة وســد                    ملعنيــة بالتنميــة                                مــؤمترات القمــة الرئيــسية ا  

                                  والتصدي للتحديات اجلديدة والناشئة
                                            مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة                                                               ندرك أن السنوات العشرين اليت مضت منذ انعقـاد            -    ١٩

                                                                             قــد شــهدت تقــدما متفاوتــا، مبــا يف ذلــك يف جمــايل التنميــة املــستدامة       ١٩٩٢          يف عــام           والتنميــة
  .                                                                             على ضـرورة إحـراز تقـدم يف تنفيـذ االلتزامـات املقطوعـة سـابقا                    ونشدد  .                    والقضاء على الفقر  

                                                                                                       ونــدرك أيــضا احلاجــة إىل تعجيــل التقــدم احملــرز يف ســد الثغــرات اإلمنائيــة بــني البلــدان املتقدمــة  
                                                                                                         النمــو والبلــدان الناميــة، واغتنــام الفــرص املتاحــة لتحقيــق التنميــة املــستدامة واســتحداث فــرص  

  .                                                                 دي وتنويــع االقتــصاد، والتنميــة االجتماعيــة، ومحايــة البيئــة                                     جديــدة عــن طريــق النمــو االقتــصا
                                                                                                             وحتقيقا هلذه الغاية، نشدد على اسـتمرار احلاجـة إىل إجيـاد بيئـة مواتيـة علـى الـصعيدين الـوطين                     
                                                                                                     والــدويل، فــضال عــن مواصــلة التعــاون الــدويل وتوطيــده، وال ســيما يف ميــادين املاليــة والــدين    

                                                                    النحو املتفق عليه، واالبتكار ومباشـرة األعمـال احلـرة وبنـاء                                               والتجارة ونقل التكنولوجيا، على     
ــساءلة  ــشفافية وامل ــة املنخرطــة       .                                  القــدرات وال ــة واجلهــات املعني ــوع األطــراف الفاعل ــدرك تن                                                                   ون

                                                                    ويف هـــذا الـــسياق، نؤكـــد اســـتمرار احلاجـــة إىل املـــشاركة        .                                 مـــسعى التنميـــة املـــستدامة    يف
                                                       ع القـرارات علـى الـصعيد العـاملي، وال سـيما منـها                                        والفعالة جلميع البلدان يف عملية صن         الكاملة

    .                البلدان النامية
                                               مل يكـن كافيـا يف بعـض النـواحي ونـدرك             ١٩٩٢                                         ونعترف بأن التقدم احملرز منـذ عـام           -    ٢٠
                                                                                                          حصل من انتكاسات يف حتقيق التكامـل بـني أبعـاد التنميـة املـستدامة الثالثـة، والـيت زاد مـن                         ما

                                                          القتــصاد واألغذيــة والطاقــة مــن أزمــات متعــددة هــددت                                       خطورهتــا مــا شــاب قطاعــات املــال وا
              ومـن غايـة      .                                                                                                        قدرة مجيـع البلـدان علـى حتقيـق التنميـة املـستدامة، وال سـيما منـها البلـدان الناميـة                     

                                        مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة                                                                            األمهية يف هذا الـصدد أال نـنكص عـن التزامنـا بتنفيـذ نتـائج              
                                                               لتحديات احلالية اليت تواجه مجيع البلدان، وخباصـة الناميـة                                      وندرك أيضا أن أحد أهم ا       .         والتنمية

ّ              َ منها، هو تأثري األزمات املتعددة اليت َتلُّم بالعامل اليوَم ُ َ                                   .    
                                                                                                    ويقلق بالنا شديد القلق أن فـردا واحـدا مـن كـل مخـسة أفـراد يف هـذا الكوكـب، أي                         -    ٢١
                                مـن كـل سـبعة أفـراد،                                                                             يفوق بليون شخص، ما زال يعيش يف الفقر املدقع، وأن فردا واحدا              ما

                                                                                               يف املائة، يعاين نقص التغذية، هـذا مـع اسـتمرار األخطـار الـيت متثلـها حتـديات الـصحة                 ١٤    أي  
                                     ونالحــظ يف هــذا الــسياق املناقــشات    .                                                           العامــة يف كــل مكــان، ومــن ضــمنها اجلــوائح واألوبئــة  

                 ت ارتفاع عـدد                                     ونعترف بأننا، بالنظر إىل توقعا      .                                              اجلارية يف اجلمعية العامة بشأن األمن البشري      
                                ومتركز ما يقـدر بثلثـي هـذا        ٢٠٥٠                                                     سكان العامل إىل ما يتعدى تسعة باليني نسمة حبلول العام     



A/CONF.216/L.1
 

6 12-38162 
 

                                                                                                            العدد يف املدن، حنتاج إىل زيادة اجلهود املبذولـة مـن أجـل حتقيـق التنميـة املـستدامة، وال سـيما                      
    .                                                   يف جمال القضاء على الفقر واجلوع واألمراض اليت ميكن جتنبها

ــوطين            ونــدرك  -    ٢٢ ــة املــستدامة علــى األصــعدة اإلقليمــي وال                                                                                       منــاذج التقــدم احملــرز يف التنمي
                                                                             ونالحظ أن اجلهود املبذولـة مـن أجـل حتقيـق التنميـة املـستدامة تـنعكس               .             الوطين واحمللي      ودون

ــوطين ودون         ــصعيد اإلقليمــي وال ــن ال ــى كــل م ــسياسات واخلطــط املوضــوعة عل ــا يف ال                                                                                                 آثاره
                                                                   ت التزامها بالتنمية املستدامة منذ اعتماد جدول أعمال القـرن                          احلكومات قد عزز              الوطين، وأن 

                                                                                                  عــن طريــق ســن تــشريعات وإقامــة مؤســسات وإبــرام اتفاقــات والتزامــات دوليــة وإقليميــة    ٢١
   .                     ودون إقليمية وتنفيذها

                                                                                                   ونعيــد تأكيــد أمهيــة دعــم البلــدان الناميــة يف جهودهــا الراميــة إىل القــضاء علــى الفقــر      -    ٢٣
                                                                       فقراء وأولئك الذين يعيـشون يف أوضـاع مـن الـضعف مبـا يف ذلـك جهـود                          والنهوض بتمكني ال  

                                                                                                              إزالـــة العقبـــات الـــيت حتـــول دون إتاحـــة الفـــرص وتعزيـــز القـــدرة اإلنتاجيـــة، وتنميـــة الزراعـــة 
                                                                                                        املستدامة، وتشجيع العمالة الكاملـة واملنتجـة والعمـل الالئـق للجميـع، واسـتكماهلا بـسياسات                  

                                                                    د دنيا للحماية االجتماعيـة، بغيـة حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                                                 اجتماعية فعالة، مبا فيها وضع حدو     
  .                 ً                               املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية

          سـيما يف                                                                                                ونعرب عن بـالغ القلـق إزاء اسـتمرار ارتفـاع البطالـة والعمالـة الناقـصة، وال                   -    ٢٤
                       تدامة عمالـة الـشباب                                                                           صفوف الشباب، ونالحظ ضـرورة أن تتنـاول اسـتراتيجيات التنميـة املـس         

                                                                   ويف هـذا الـصدد، نقـر بـضرورة وضـع اسـتراتيجية عامليـة                 .                                     تناوال استباقيا على كافة املستويات    
  .                                                للشباب والعمالة بناء على عمل منظمة العمل الدولية

                                                                                                     ونعترف بأن تغري املناخ أزمـة شـاملة ومـستمرة ونعـرب عـن قلقنـا ألن اآلثـار الـسلبية                        -    ٢٥
                                                                             نطاقهــا وخطورهتــا علــى كافــة البلــدان وتقــوض قــدرة كافــة البلــدان،                            لــتغري املنــاخ تــؤثر حبكــم

ــم            وال ــتمرارية األم ــدد اس ــة وهت ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــق األه ــى حتقي ــة، عل ــدان النامي ــيما البل                                                                                                        س
                                                                                       ولــذلك فإننــا نؤكــد أن مكافحــة تغــري املنــاخ تتطلــب عمــال عــاجال وطموحــا، وفقــا   .          وبقاءهــا

  .                        اإلطارية بشأن تغري املناخ                                ملبادئ وأحكام اتفاقية األمم املتحدة

 ُ   َّ                                                                                                وُتشجَّع الدول بقوة علـى االمتنـاع عـن إصـدار وتطبيـق أي تـدابري اقتـصادية أو ماليـة                       -    ٢٦
                                                                                                         جتارية انفرادية ال تتوافق مع القانون الدويل وميثـاق األمـم املتحـدة وتعيـق التحقيـق الكامـل                      أو

  .                                              للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف البلدان النامية

ــة             نكــرر و  -    ٢٧ ــة، ويف الوثيق ــسربغ التنفيذي ــة جوهان ــه يف خط ــرب عن ــا، املع ــد التزامن                                                                                        تأكي
                                                        الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمــاع العـام الرفيـع املــستوى        ، و    ٢٠٠٥                                         اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العــاملي لعـام     

                                         ، باختـاذ تـدابري وإجـراءات فعالـة             ٢٠١٠                                       األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لعـام                                  للجمعية العامة بـشأن     
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                                                                                       ا للقــانون الــدويل، إلزالــة العقبــات الــيت حتــول دون اإلعمــال الكامــل حلــق تقريــر               أخــرى، طبقــ
                                                                                            مصري الشعوب اليت تعيش حتت االحـتالل االسـتعماري واألجـنيب الـذي يظـل يـؤثر سـلبا علـى               
ْ                              تنميتها االقتصادية واالجتماعية وكذلك على بيئتها ويتناىف مـع كرامـة اإلنـسان وقـْدره وبـات                                                                                         

  .          لقضاء عليه                   من املتعني مكافحته وا

                                                                                              كـــذلك التأكيـــد علـــى أنـــه، وفقـــا مليثـــاق األمـــم املتحـــدة، ينبغـــي أال يفـــسر     دد     وجنـــ  -    ٢٨
           ة أو ضـــد                                                                                  بكونـــه ترخيـــصا أو تـــشجيعا ألي عمـــل ضـــد الـــسالمة اإلقليميـــة ألي دولـــ         ذلـــك

  .       السياسي        استقالهلا

  ،                                                                                       ونعقد العزم كذلك على اختاذ تدابري وإجراءات فعالـة أخـرى، طبقـا للقـانون الـدويل            -    ٢٩
                                                                                                     إلزالــة العقبــات والقيــود، وتعزيــز الــدعم وتلبيــة االحتياجــات اخلاصــة ملــن يعيــشون يف منــاطق   

  .                                                       متأثرة حباالت طوارئ إنسانية معقدة ويف مناطق متأثرة باإلرهاب

                                                                سـيما الفقـراء منـهم، يعتمـدون مباشـرة علـى الـنظم                                              أن العديـد مـن النـاس، ال          ك      وندر  -    ٣٠
                                                  ههم االقتـصادي واالجتمـاعي واملـادي، ويف تـراثهم                                               اإليكولوجية يف كـسب عيـشهم، ويف رفـا        

                                                                                              وهلذا السبب، فإن من األساسي خلـق فـرص العمـل الالئـق وتوليـد الـدخل مبـا خيفـض                       .       الثقايف
ــيش           ــسبل الع ــزا ل ــاس وتعزي ــة احتياجــات الن ــشة حتــسينا لتلبي ــستويات املعي ــوارق يف م ــن الف                                                                                                           م

  .                      يعية والنظم اإليكولوجية                                                 واملمارسات املستدامة واالستخدام املستدام للموارد الطب

                                                                                                ونؤكد وجـوب أن تكـون التنميـة املـستدامة جامعـة ومتمحـورة حـول النـاس، وتعـود                      -    ٣١
                             ونــسلم بــأن املــساواة بــني   .                                                                       بــالنفع علــى مجيــع النــاس وتــشملهم، مبــن فــيهم الــشباب واألطفــال

                       تأكيد التزاماتنـا         ونعيد  .                                                                       اجلنسني ومتكني املرأة أمران هامان للتنمية املستدامة وملستقبلنا املشترك        
                                                                                             بضمان املساواة للمرأة يف احلقوق، وفرص وصوهلا ومشاركتها وقيادهتـا يف االقتـصاد واجملتمـع               

  .                   وصنع القرار السياسي

                                                                                                 ونسلم بأن كل بلد يواجـه حتـديات حمـددة يف سـبيل حتقيـق التنميـة املـستدامة ونـشدد                       -    ٣٢
                                    ســيما البلــدان األفريقيــة، وأقــل                                                                   علــى التحــديات اخلاصــة الــيت تواجــه البلــدان األشــد ضــعفا وال

           ً                                                                                                    البلـــدان منـــواً، والبلـــدان الناميـــة غـــري الـــساحلية، والـــدول اجلزريـــة الـــصغرية الناميـــة وكـــذلك 
                                             كمـا أن البلـدان الـيت هـي يف حـاالت              .                                                             التحديات احملددة اليت تواجـه البلـدان املتوسـطة الـدخل          

  .                                 نزاع حتتاج إىل أن توىل هلا عناية خاصة

ــد الت   -    ٣٣ ــد تأكي ــدول                          ونعي ــضعف ال ــصدي ل ــة وملموســة للت ــا باختــاذ إجــراءات عاجل                                                                          زامن
                           ربنــامج عمــل بربــادوس   ل                                                                                اجلزريــة الــصغرية الناميــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق التنفيــذ املطــرد         

                                                                          ، ونؤكـد احلاجـة امللحـة إىل إجيـاد حلـول إضـافية للتحـديات الكـربى                                   واستراتيجية موريـشيوس  
                                                  يقــة متــضافرة لــدعمها يف اإلبقــاء علــى الــزخم                                                      الــيت تواجــه الــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة بطر
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                                                                                                        الـــذي حققتـــه يف تنفيـــذ برنـــامج عمـــل بربـــادوس واســـتراتيجية موريـــشيوس وحتقيـــق التنميـــة  
  .        املستدامة

                                                                                      التأكيـد علـى أن برنــامج عمـل اسـطنبول يــوجز أولويـات التنميـة املــستدامة يف         دد    وجنـ   -    ٣٤
ــة مــن أجــل تنفيــذها            ً                                                 البلــدان منــواً وحيــدد إطــارا لتجديــد وتعزيــز الــشراكة        أقــل          ونلتــزم   .                                  العاملي

                      ً                                                                                مبــساعدة أقــل البلــدان منــواً علــى تنفيــذ برنــامج عمــل إســطنبول وكــذلك جهودهــا الراميــة إىل   
  .                     حتقيق التنمية املستدامة

      قمــة   ال                                                                                        ونـسلم بــضرورة إيــالء املزيـد مــن العنايــة ألفريقيـا وتنفيــذ مــا قطـع يف مــؤمترات       -    ٣٥
ــدهتا     ــيت عق ــسية ال ــؤمترات الرئي ــ                                       وامل ــشأن           األم ــا ب ــاق عليه ــات ســبق االتف ــن التزام                                                               م املتحــدة م

  .                                                                          ونالحــظ أن املعونــة املقدمــة ألفريقيــا قــد تزايــدت يف الــسنوات األخــرية   .                      احتياجاهتــا اإلمنائيــة
                      ونؤكـد مـا لـدعم        .                                                                                       أهنا ال تـزال متخلفـة عمـا مت التعهـد بـه يف االلتزامـات املقطوعـة سـابقا                      غري

                    ويف هـذا الـصدد،       .                                    ية رئيسية بالنسبة للمجتمع الدويل                                              جهود التنمية املستدامة ألفريقيا من أولو     
                                                                                                      نلتزم جمددا بالتنفيذ الكامل لاللتزامات املتفق عليها دوليا بشأن االحتياجات اإلمنائيـة ألفريقيـا،              

                  بـشأن الـشراكة                      األمـم املتحـدة           إعالن                                   إعالن األمم املتحدة لأللفية، و                          سيما تلك الواردة يف       وال
                                               ، وخطـة جوهانـسربغ التنفيذيـة والوثيقـة                                    يا، وتوافق آراء مـونتريي             ية أفريق                     اجلديدة من أجل تنم   

ــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام                                                        إضــافة إىل اإلعــالن الــسياسي بــشأن االحتياجــات       ٢٠٠٥                                           اخلتامي
  .    ٢٠٠٨                     اإلمنائية ألفريقيا لعام 

                                                                                                ونــدرك القيــود اخلطــرية الــيت تواجــه حتقيــق التنميــة املــستدامة بكــل أبعادهــا الثالثــة يف     -    ٣٦
                                                                    ويف هذا الصدد، نعيد تأكيد التزامنا مبعاجلة االحتياجات اإلمنائيـة            .                              لبلدان النامية غري الساحلية    ا

                                                                                                  اخلاصة للبلدان النامية غري الساحلية والتحديات اليت تواجهها وذلك عن طريق التنفيذ الكامـل              
            اض منتـصف                                                                                         واملناسب والفعال لربنامج عمل أملايت بصيغته الـواردة يف اإلعـالن املتعلـق باسـتعر              

  .         للربنامج    املدة

                                                                                        التقـــدم الـــذي أحرزتـــه البلـــدان املتوســـطة الـــدخل يف حتـــسني رفـــاه شـــعوهبا،    ب        ونقـــر   -    ٣٧
                                                                                              ندرك التحديات اإلمنائية احملددة اليت تواجهها يف جهودها الرامية إىل القضاء علـى الفقـر،                   كما

               د االقتــصادية                                                                                               واحلــد مــن الفــوارق، وحتقيــق التنميــة املــستدامة بطريقــة شــاملة تــدرج األبعــا          
                                                                         ونكرر تأكيد ضرورة أن يعزز اجملتمع الدويل هذه اجلهـود تعزيـزا كافيـا،           .                     واالجتماعية والبيئية 

  .                                                                       بأشكال شىت، تراعي احتياجات هذه البلدان وقدرهتا على تعبئة مواردها الداخلية

                                                                                         ونقر بضرورة وضع مقاييس أوسع نطاقا تكمل مقيـاس النـاتج احمللـي اإلمجـايل وذلـك                   -    ٣٨
                                               نــة، ويف هــذا الــصدد، نطلــب إىل اللجنــة                                          ّ                  حــسني اختــاذ قــرارات الــسياسات العامــة عــن بيّ       لت
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                                                                                              اإلحصائية لألمم املتحدة أن تشرع، بالتشاور مع كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة ذات الـصلة            
   .                                                                   وسائر مؤسساهتا، يف برنامج عمل يف هذا اجملال استنادا إىل املبادرات القائمة

ــا األرض تعــبري                           ونــسلم بــأن كوكــب األ   -    ٣٩ ــا وأن أمن ــة هــي بيتن                                                               رض ونظمــه اإليكولوجي
                                                                                              شائع يف عدد من البلدان واملناطق ونالحظ أن بعض البلدان تعتـرف حبقـوق الطبيعـة يف سـياق              

ــة املــستدامة  ــز التنمي ــوازن عــادل بــني االحتياجــات       .                              تعزي ــه لتحقيــق ت ــا بأن                                                                             ونعــرب عــن اقتناعن
  .            مع الطبيعة      الوئام                          حلاضرة واملقبلة، يلزم تعزيز                                       االقتصادية واالجتماعية والبيئية لألجيال ا

                                                                                                وندعو إىل اتباع هنج مشولية ومتكاملة يف التنمية املـستدامة تـسترشد هبـا اإلنـسانية مـن                    -    ٤٠
                                                                                      مع الطبيعة وتفـضي إىل بـذل جهـود السـتعادة عافيـة النظـام اإليكولـوجي                      وئام               أجل العيش يف    
  .           لألرض وسالمته

                                                                      والثقايف للعامل ونقر بأن كافـة الثقافـات واحلـضارات ميكنـها                                     ونعترف بالتنوع الطبيعي    -    ٤١
  .                          أن تسهم يف التنمية املستدامة

  
                                            إشراك اجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة اآلخرين  -    جيم   

                                                                                            نعيــد تأكيــد الــدور الرئيــسي لكافــة مــستويات احلكومــة واهليئــات التــشريعية يف تعزيــز   -    ٤٢
                                                               هود والتقدم احملـرز علـى الـصعيدين احمللـي ودون الـوطين،                            ونسلم كذلك باجل    .                  التنمية املستدامة 

                                                                                                      ونعتــرف بالــدور اهلــام الــذي ميكــن أن تقــوم بــه الــسلطات واجملتمعــات احملليــة يف تنفيــذ التنميــة 
                                                                                        املستدامة، بأمور منها إشراك املواطنني وأصـحاب املـصلحة، وتزويـدهم مبعلومـات ذات صـلة،        

                                           ونعتـرف كـذلك بأمهيـة إشـراك كافـة            .                تنمية املستدامة                                        حسب االقتضاء، بشأن األبعاد الثالثة لل     
  .                                                                صناع القرارات املعنيني يف التخطيط لسياسات التنمية املستدامة وتنفيذها

                                                                                     ونؤكد أن املشاركة العامة الواسعة وتوفري فرص الوصول إىل املعلومـات واإلجـراءات               -    ٤٣
ــستدام     ــة امل ــز التنمي ــران أساســيان يف تعزي ــة أم ــستدامة تتطلــب    .  ة                                                                         القــضائية واإلداري ــة امل                                فالتنمي

ــصعيد          ــن ال ــى كــل م ــضائية عل ــشريعية والق ــهيئات الت ــة لل ــشاركة الفعلي ــادف وامل                                                                                                          اإلشــراك اهل
ــة    ــراك كافـ ــوطين، وإشـ ــوطين ودون الـ ــي والـ ــات                                                        اإلقليمـ ــسية         الفئـ ــال   :              الرئيـ ــساء، واألطفـ   ،                       النـ

   ال                                                                                                والـــشباب، والـــشعوب األصـــلية، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة، والـــسلطات احملليـــة، والعمـــ 
                                                                                                والنقابات، ودوائر األعمال والصناعة، والدوائر العلمية والتكنولوجيـة، وجمموعـات املتطـوعني            

         ويف هــذا   .                                                                               واملؤســسات واملهــاجرون واألســر إضــافة إىل املــسنني واألشــخاص ذوي اإلعاقــة      
                                                                                                   الــصدد، نتفــق علــى أن نعمــل بــصورة وثيقــة مــع اجملموعــات الرئيــسية وغريهــا مــن األطــراف    

ــش     ذات ــصلحة ون ــسهم يف                    امل ــيت ت ــات ال ــضاء، يف العملي ــة، حــسب االقت ــشاركتها الفعلي                                                                           جع م
  .                                                                           القرار، والتخطيط لسياسات وبرامج التنمية املستدامة وتنفيذها على كافة املستويات    صنع
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                                                                                         ونسلم بدور اجملتمع املدين وأمهية متكني كافة أفراد اجملتمع املدين من املـشاركة الفعليـة                 -    ٤٤
                                                                         نعترف بأن حتسني مشاركة اجملتمع املدين يتوقـف، يف مجلـة أمـور، علـى                و  .                     يف التنمية املستدامة  

  .                                                                                                           تعزيز فرص احلصول علـى املعلومـات، وبنـاء قـدرة اجملتمـع املـدين وكـذلك هتيئـة بيئـة متكينيـة                      
                                                                                                ونـــدرك أن تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت تـــسهل تـــدفق املعلومـــات بـــني احلكومـــات   

                                                  العمــل مــن أجــل حتــسني فــرص االســتفادة مــن                                      ويف هــذا الــصدد، مــن األساســي     .          واجلمهــور
                                                           سـيما الـشبكات واخلـدمات العريـضة النطـاق، وجتـسري                                               تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال   

  .                                                          الفجوة الرقمية، مع االعتراف مبسامهة التعاون الدويل يف هذا الصدد

            ونعتـرف    .                                                                                     ونؤكد أن للمرأة دورا حيويا ميكن أن تقوم بـه يف حتقيـق التنميـة املـستدامة                  -    ٤٥
                                                                                                              بالدور القيادي للمرأة ونعقـد العـزم علـى تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة وضـمان                       
                                                                                                        مـشاركتها الكاملـة والفعليـة يف سياسـات التنميـة املـستدامة وبراجمهـا وصـنع القـرار املتعلـق هبــا           

   .                 على كافة املستويات
ّ                                                   ونقّر بأن إجناز التنمية املستدامة سيكون مرهونا بامل         -    ٤٦                                     شاركة النشطة من القطاعني العـام         

    ّ                                                                                      ونسلّم بأن املشاركة النـشطة مـن جانـب القطـاع اخلـاص ميكـن أن تـسهم يف حتقيـق                     .      واخلاص
                                                                                                           التنميــة املــستدامة عــرب ســبل منــها تلــك األداة اهلامــة املتمثلــة يف الــشراكة بــني القطــاعني العــام    

                                  ن قطـاعي األعمـال والـصناعات                                                      ّ       وندعم األطر التنظيمية والسياساتية الوطنية اليت متكّـ         .      واخلاص
  .                                                     ّ                                              من تعزيز مبادرات التنمية املستدامة، مع مراعاة أمهية حتلّي الـشركات باملـسؤولية االجتماعيـة              

                      ّ                                                                         وندعو القطـاع اخلـاص إىل اّتبـاع ممارسـات األعمـال املـسؤولة، كتلـك الـيت يـشجعها االتفـاق             
   .                  العاملي لألمم املتحدة

ــاة الـــشرك   -    ٤٧ ــارير مراعـ ــة تقـ ــّر بأمهيـ ّ                                           ونقـ ــتدامة، ونـــشّجع الـــشركات،      ّ                         ات ملبـــادئ االسـ                       
                ّ                                                                           سيما الشركات املقّيدة يف البورصات والشركات الكبرية، علـى النظـر يف دمـج معلومـات                   وال

                           ونــشجع قطــاع الــصناعات    .                                                                       االســتدامة يف صــلب تقاريرهــا الدوريــة أينمــا كــان هــذا مالئمــا   
                         ء، وبـدعم مـن منظومـة                                                                         واحلكومات املهتمة ومجيع اجلهات املعنية على القيـام، حـسب االقتـضا          

                                                                                        األمم املتحدة، بوضع مناذج ألفضل املمارسات وتسهيل إجراءات دمـج تقـارير مراعـاة مبـادئ         
                                                                                             االستدامة، مع مراعاة خالصة التجارب املتعلقة باألطر املوجودة بالفعل، وإيالء اهتمام خـاص             

   .                                                               الحتياجات البلدان النامية، مبا يف ذلك احتياجاهتا يف جمال بناء القدرات
  .    ّ                                                                                      نــسلّم بأمهيــة مــسامهة األوســاط العلميــة والتكنولوجيــة يف حتقيــق التنميــة املــستدامة    و  -    ٤٨

                                                                                                            ونلتــزم بالعمــل مــع األوســاط األكادمييــة والعلميــة والتكنولوجيــة وبتعزيــز التعــاون فيمــا بينــها     
ّ                                                                       وبــاألخّص يف البلــدان الناميــة، وذلــك لــسّد الفجــوة التكنولوجيــة بــني البلــدان الناميــة والبلــدان                              ّ      
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ّ                                                                                             املتقدمة النمّو، ولتعزيز ما بني العلوم والسياسات من تفاعـل، وكـذلك لتعزيـز التعـاون الـدويل                               
   .                                       يف جمال البحوث املتعلقة بـالتنمية املستدامة

    ّ           ونــسلّم أيــضا   .                                                                         ونؤكــد أمهيــة مــشاركة الــشعوب األصــلية يف حتقيــق التنميــة املــستدامة   -    ٤٩
                                        ألصــلية يف ســياق تنفيــذ اســتراتيجيات                                                           بأمهيــة إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب ا  

   .                                                            التنمية املستدامة على الصعد العاملي واإلقليمي والوطين ودون الوطين
                                                                                       ونؤكــد أمهيــة املــشاركة النــشطة للــشباب يف عمليــات صــنع القــرار، وذلــك نظــرا ألن   -    ٥٠
   ال                                                                                                    نتناولــه مــن قــضايا لــه تــأثري عميــق علــى األجيــال احلاليــة والقادمــة، وأن مــسامهة األطفــ        مــا

    ّ                                                 ونـسلّم أيـضا بـضرورة تعزيـز حـوار األجيـال              .                                                      والشباب أمر حيـوي لتحقيـق التنميـة املـستدامة         
   .                                                  والتضامن فيما بينها عن طريق أخذ آرائها بعني االعتبار

                      ومبـا أن النقابـات       .     ّ                                                                   ونؤكّد أمهية مشاركة العمال والنقابات يف تعزيز التنميـة املـستدامة            -    ٥١
ّ                   هــي اجلهــات املمثلــة للعّمــال، فهــي  ّ                                                               تعــّد مــن الــشركاء املهمــني يف هتيئــة اجملــال لتحقيــق التنميــة                        

ّ                                             ويعّد تزويد العّمـال والنقابـات باملعلومـات املتعلقـة            .                                        املستدامة، وال سيما يف بعدها االجتماعي                 ّ    
                                                                                                 باالستدامة يف مجيع املستويات، مبا يف ذلك يف أماكن العمـل، وتثقـيفهم يف شـؤوهنا وتدريبـهم                  

   .                                قدرهتم على تدعيم التنمية املستدامة                          عليها أمورا رئيسية لتعزيز 
    ّ                                                         ّ                       ونسلّم بأن املزارعني، مبن فيهم صغار املزارعني والصيادون والرعاة وزّراع األحـراج،              -    ٥٢

ّ                                                                                          ميكــن أن يقــّدموا إســهامات هامــة يف حتقيــق التنميــة املــستدامة مــن خــالل مزاولتــهم األنــشطة              
ــذائي وأســ      ــن الغ ــّززوا األم ــا، وأن يع ــسليمة بيئي ــة ال ّ                                        اإلنتاجي ــراء، وأن                                  ــرزق املتاحــة للفق                                       باب ال

ّ                                 ينّشطوا اإلنتاج والنمو االقتصادي املطرد   .   
ّ                              ونالحظ اإلسهامات القيمـة الـيت ميكـن للمنظمـات غـري احلكوميـة أن تقـّدمها، وتلـك              -    ٥٣                                                        

ّ                                                                                                  الــيت تقــّدمها بالفعــل، لتعزيــز التنميــة املــستدامة مــن خــالل خرباهتــا وجتارهبــا وقــدراهتا الراســخة         
                                                                              جماالت التحليل وتبادل املعلومات واملعارف وتعزيز احلـوار ودعـم تنفيـذ                                واملتنوعة، وخاصة يف  
   .                      تدابري التنمية املستدامة

ــة          -    ٥٤ ــدما جبــدول أعمــال التنمي ــدفع ق ــن دور حمــوري يف ال ــم املتحــدة م ــا لألم ــسلّم مب     ّ                                                                                          ون
ّ                                                                              وكــذلك نقــّر، يف هــذا الــصدد، مبــسامهات املنظمــات الدوليــة املعنيــة األخــرى،          .           املــستدامة           

                                                                                              ذلــك املؤســسات املاليــة الدوليــة واملــصارف اإلمنائيــة املتعــددة األطــراف، ونؤكــد أمهيــة         مبــا يف
                                                                                                     تعاوهنـا مــع بعـضها بعــضا ومـع األمــم املتحـدة، كــل يف إطـار واليتــه، مـع تــسليمنا بــدورها يف       

   .                                  حشد املوارد من أجل التنمية املستدامة
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                             ملــستدامة الــيت أطلقناهــا يف                                                                      ونلتــزم بإعــادة تنــشيط الــشراكة العامليــة مــن أجــل التنميــة ا   -    ٥٥
                                                                   ونــدرك ضــرورة إعطــاء مــساعينا التعاونيــة لتحقيــق التنميــة     .     ١٩٩٢                   دي جــانريو يف عــام       ريــو

                                                                                                            املستدامة زمخا جديـدا، ونلتـزم بالعمـل مـع اجملموعـات الرئيـسية وغريهـا مـن األطـراف املعنيـة                      
   .                                على سد الثغرات اليت تعتور التنفيذ

  
                                      التنمية املستدامة والقضاء على الفقر                    االقتصاد األخضر يف سياق  -      ثالثا   

ُ                                                                             نؤكد أن لكل بلد ُنُهجـه ورؤاه ومناذجـه وأدواتـه الـيت ختتلـف تبعـا لظـروف كـل بلـد                   -    ٥٦  ُ                
                وحنـن نـرى يف       .                                                                                   وأولوياته الوطنية لتحقيق التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة، وهي هدفنا األمسى         

                                         تدامة والقــضاء علــى الفقــر هــو مــن                                                               هــذا الــصدد أن االقتــصاد األخــضر يف ســياق التنميــة املــس  
ّ                          األدوات اهلامـة املتاحــة لتحقيـق التنميــة املـستدامة، ونــرى أنـه ميكــن أن يتـيح خيــارات ملقــّرري                                                                                  

ــه كمجموعــة مــن القواعــد اجلامــدة    ــه ينبغــي    .                   ُ                                                     الــسياسات، علــى أال ُينظــر إلي ّ                          ونــشّدد علــى أن    
ــق النمــّو      ــسهم يف القــضاء علــى الفقــر، ويف حتقي ــصاد األخــضر أن ي ّ                      لالقت ــرد،                                                         ــصادي املطّ             ّ         االقت

                                                                                            وتعزيز اإلدماج االجتماعي، وحتسني رفاه اإلنسان، وخلق فـرص العمـل وتـوفري العمـل الالئـق             
                                                                                           للجميــع، مــع احلــرص يف الوقــت ذاتــه علــى اســتمرار الــنظم اإليكولوجيــة لكوكــب األرض يف 

   .                         تأدية وظائفها على حنو سليم
                              سـياق التنميـة املـستدامة                                                           ونؤكد ضـرورة أن تـسترشد سياسـات االقتـصاد األخـضر يف        -    ٥٧

                                   وخطـة جوهانـسربغ التنفيذيـة         ٢١                                                            والقضاء على الفقر مببادئ ريو كافة وجبدول أعمال القرن          
                                                                                                     وأن يــتم وضــعها وفقــا هلــذه املبــادئ، وأن تــسهم تلــك الــسياسات يف حتقيــق مــا يتــصل هبــذا      

   .    لفية                                                                  املوضوع من أهداف إمنائية متفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأل
                 ُ                                                                      ونؤكــد ضــرورة أن يُراعــى مــا يلــي يف سياســات االقتــصاد األخــضر يف ســياق التنميــة    -    ٥٨

   :                          املستدامة والقضاء على الفقر
                                 أن تكون متسقة مع القانون الدويل؛   ) أ (  
                                                                                            أن حتترم السيادة الوطنية لكل بلد علـى مـوارده الطبيعيـة، مـع مراعـاة ظروفـه                     ) ب (  

       ّ                                                                       ياتـه وحّيـزه الـسياسايت يف مـا يتعلـق باألبعـاد الثالثـة للتنميـة                                                    الوطنية وأهدافه ومسؤولياته وأولو   
           املستدامة؛
ّ                                          أن تكون مدعومة ببيئة مؤاتية ومؤّسسات تؤّدي وظائفهـا بـشكل جيـد علـى                  ) ج (          ّ                                

                                                                                                      مجيع املـستويات، مـع قيـام احلكومـات بـدور قيـادي ومـشاركة مجيـع األطـراف املعنيـة، مبـا يف                   
                 ذلك اجملتمع املدين؛
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ّ        أن تعـــّزز ال   ) د (                   ّ                                                        نمـــو االقتـــصادي املطّـــرد والـــشامل للجميـــع، وأن تـــساعد علـــى        
                                                                                                          االبتكار وعلى استفادة اجلميع مـن الفـرص واملزايـا، وعلـى متكـني مجيـع النـاس واحتـرام مجيـع                      

              حقوق اإلنسان؛
ــه          )  هـ (   ــيت تواجــ ــك الــ ــيما تلــ ــة، وال ســ ــدان الناميــ ــات البلــ ــي احتياجــ                                                                                                أن تراعــ
       خاصة؛      ظروفا

ّ                      أن تعّزز التعاون الدويل،        ) و (                                                                مبا يف ذلك توفري املـوارد املاليـة للبلـدان الناميـة وبنـاء            
                                قدراهتا ونقل التكنولوجيا إليها؛

ّ                                     أن تتجّنب فعليا املشروطية غري املّربرة للمساعدة اإلمنائية الرمسية والتمويل؛   ) ز (                          ّ        
ّ             َّ               ّ                                أال تــشكل وســيلة للتمييــز التعــّسفي أو غــري املــربَّر، أو تقييــدا مقّنعــا للتجــارة      ) ح (                             
                                                 ّ                                     وأن تتجنب اإلجراءات األحادية اجلانـب للتعامـل مـع التحـّديات البيئيـة اخلارجـة عـن                   الدولية،  

                                                                                                    نطاق والية البلد املـستورد، وأن تكفـل االسـتناد، قـدر اإلمكـان، إىل التوافـق الـدويل يف اآلراء              
                                                                          فيما يتخذ من تدابري بيئية ملعاجلة املشاكل البيئية العاملية أو العابرة للحدود؛

ّ                                                                            سّد الفجوات التكنولوجيـة بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان                         أن تسهم يف     ) ط (     
ــدابري       ــع الت ــة، وذلــك باالســتعانة جبمي ــة للبلــدان النامي ــة التكنولوجي ــة ويف احلــد مــن التبعي                                                                                                               النامي

         املالئمة؛
ّ                                                                        أن تعّزز رفاه الشعوب األصلية وجمتمعاهتا، وسائر اجملتمعات احملليـة والتقليديـة           ) ي (        

                 ّ                                     ّ                         ية، مـع االعتـراف هبوّياهتـا وثقافاهتـا ومـصاحلها ودعمهـا، وأن تتجّنـب تعـريض                        واألقليات العرق 
                                                                                                             تراثها الثقايف وممارساهتا ومعارفها التقليدية للخطـر، وأن حتـافظ علـى النـهج غـري الـسوقية الـيت                    

                                          تسهم يف القضاء على الفقر وحتترم هذه النهج؛
ّ                                                           أن تعـــّزز رفـــاه النـــساء واألطفـــال والـــشباب وذوي اإلعاقـــ   ) ك (                      ة وصـــغار املـــالك      

ّ                     ومزارعي الكفاف والصيادين والعاملني يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وأن حتـّسن أسـباب                                                                              
ّ                    رزق الفئات الفقرية والضعيفة وتساعد على متكينها، وباألخّص يف البلدان النامية؛                                                      

       ّ                                                    أن تعّبئ كامل طاقات املرأة والرجل وتكفل تساويهما يف املشاركة؛   ) ل (  
ّ        أن تعــــّزز ا   ) م (                                                                                  ألنــــشطة اإلنتاجيــــة الــــيت تــــسهم يف القــــضاء علــــى الفقــــر يف            
          النامية؛        البلدان

ّ                                             أن تعـــاجل الـــشواغل املتـــصلة بعـــدم املـــساواة، وتعـــّزز اإلدمـــاج االجتمـــاعي،     ) ن (                                           
                                         ذلك وضع احلدود الدنيا للحماية االجتماعية؛  يف   مبا
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ّ     ّ                                   أن تشّجع اّتباع أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة؛    ) س (          
                                                                           ل امتدادا للجهود الرامية إىل إجياد هنج إمنائية منصفة وشاملة للجميـع                   أن تشك    ) ع (  

   .                             للتغلب على الفقر وعدم املساواة
ّ            نعترب تنفيذ سياسات االقتصاد األخضر يف بلدان تسعى إىل تطبيقهـا يف سـياق التحـّول         -    ٥٩                                                                    

ّ                                                            إىل التنمية املستدامة مبثابـة مـسعى مـشترك، ونقـّر بـأن لكـل بلـد أن خيتـار النـهج ا                                      لـذي يناسـبه                                            
   .                                                           وفقا للخطط واالستراتيجيات واألولويات الوطنية للتنمية املستدامة

ّ                                  ونقّر بـأن االقتـصاد األخـضر يف سـياق التنميـة املـستدامة والقـضاء علـى الفقـر سـيعّزز                        -    ٦٠                                                                  ّ    
                                                                                                         قــدرتنا علــى إدارة املــوارد الطبيعيــة علــى حنــو مــستدام، وســيزيد مــن كفــاءة اســتخدام املــوارد   

   .                                  فضل اخنفاض اآلثار السلبية على البيئة    ّ           ويقلّل من اهلدر ب
                                                                                         ونــدرك أن اختــاذ إجــراءات عاجلــة حيــال أمنــاط اإلنتــاج واالســتهالك غــري املــستدامة      -    ٦١

ــوع         ــز حفــظ التن ــة، وتعزي ــضية االســتدامة البيئي ــصرا أساســيا ملعاجلــة ق                                                                                                           حيثمــا كانــت يظــل عن
ّ                              ّدد املوارد الطبيعية، وتعزيـز                                                                 البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستغالهلما استغالال مستداما، وجت      

   .                ّ                        النمو العاملي املطّرد واملنصف والشامل للجميع
                                                                                         ونــشجع كــل بلــد مــن البلــدان علــى النظــر يف تنفيــذ سياســات االقتــصاد األخــضر يف     -    ٦٢

                                                                                                    سياق التنمية املستدامة والقضاء علـى الفقـر يف إطـار الـسعي إىل دفـع عجلـة النمـو االقتـصادي             
                                                            رد ومنــصف وشــامل للجميــع، وال ســيما النــساء والــشباب                         ّ          وخلــق فــرص العمــل بــشكل مطّــ  

ّ                                                                 ونـشري يف هـذا الـصدد إىل أمهيـة إكـساب العّمـال املهـارات الالزمـة عـرب سـبل منـها                          .         والفقراء                                   
                    ويف هـذا الـصدد،       .                                                                                    التعليم وبناء القـدرات، وتزويـدهم باحلمايـة االجتماعيـة والـصحية الالزمـة             

                                                  ا األعمال والـصناعات، علـى تقـدمي إسـهاماهتا،                                                    نشجع مجيع األطراف املعنية، مبا يف ذلك قطاع       
ــضاء  ــّورات        .                 حــسب االقت ــسائدة والتط ــات ال ــة باالجتاه ــات إىل حتــسني املعرف ــدعو احلكوم ّ                        ون                                                   

ّ                                                                                           واملعّوقات املتصلة بفرص العمل وتعزيز القدرة على حتليل هذه املعلومات، وإىل دمـج البيانـات                  
                                        ت األمـم املتحـدة املعنيـة، كـل يف                                                                   ذات الصلة يف اإلحصاءات الوطنية، وذلك بدعم من وكـاال         

   .          إطار واليته
ّ                    ونسلّم بأمهية تقييم العوامل االجتماعية والبيئية واالقتـصادية بكامـل نطاقهـا، ونـشّجع                -    ٦٣                                                                      ّ    

ّ                ونقـّر بأنـه مـن      .                                                                            على دجمها يف عمليات صـنع القـرار مـىت مسحـت الظـروف واألحـوال الوطنيـة              
                                          تنطوي عليها سياسـات االقتـصاد األخـضر                                         ّ                املهم أن تؤخذ يف احلسبان الفرص والتحّديات اليت         

                                                                                                    يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر، وكذلك ما تنطوي عليه مـن تكـاليف ومنـافع،                 
ّ                              ونقــّر بــأن تطبيــق مــزيج مــن   .                                                                     وذلــك باالســتعانة بأفــضل البيانــات والتحلــيالت العلميــة املتاحــة    

                                    طوعيـــة وخالفهـــا، مبـــا يتماشـــى                                                                           التـــدابري علـــى الـــصعيد الـــوطين، منـــها التـــدابري التنظيميـــة وال 
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ّ                                       وااللتزامات القائمة مبوجب االتفاقات الدولية، من شأنه أن يعّزز االقتـصاد األخـضر يف سـياق                                                                     
                                                   ونؤكد من جديد أن السياسات االجتماعيـة أمـر حيـوي      .                                       التنمية املستدامة والقضاء على الفقر    

   .                       لتعزيز التنمية املستدامة
ّ                             ونقّر بأن مشاركة مجيع األطراف        -    ٦٤                                                          املعنية وما تقيمه من شراكات وما تقوم بـه تواصـل              

                                                                                                    شبكي وتبادل للخـربات علـى مجيـع املـستويات كلـها أمـور ميكـن أن تـساعد البلـدان علـى أن                 
                                                                                               تستفيد من بعضها بعضا سبل حتديد سياسات التنمية املستدامة املالئمة، مبا يف ذلـك سياسـات                

                                                      لبلـدان، مبـا فيهـا بعـض البلـدان الناميـة،                                            ونالحظ التجارب اإلجيابية لبعض ا      .               االقتصاد األخضر 
                                                                                                 على صعيد اعتماد سياسات االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقـضاء علـى الفقـر                
ّ                                    ُ                       من خالل اتباع هنج شامل، ونرّحب مبا جيري من تبادل طوعي للخربات، وما ُيضطلع بـه مـن                                    

   .                                         بناء للقدرات يف خمتلف جماالت التنمية املستدامة
  ّ                                                                                           سلّم مبا لتكنولوجيات االتـصاالت مـن أثـر نافـذ، مبـا يف ذلـك تكنولوجيـات الـربط                      ون  -    ٦٥

                                                                                                         والتطبيقات املبتكرة لتشجيع تبادل املعـارف والتعـاون الـتقين وبنـاء القـدرات مـن أجـل التنميـة               
                                                                                     وميكــن توظيــف هــذه التكنولوجيــات والتطبيقــات يف بنــاء القــدرات وإتاحــة اجملــال    .           املــستدامة

   .                                                       ملعارف يف خمتلف جماالت التنمية املستدامة بطريقة منفتحة وشفافة               لتبادل اخلربات وا
         ّ                                                                                   وإدراكــا مّنــا ألمهيــة الــربط بــني التمويــل والتكنولوجيــا وبنــاء القــدرات واالحتياجــات   -    ٦٦

                                                                                            سياســـات التنميـــة املـــستدامة، مبـــا يف ذلـــك االقتـــصاد األخـــضر يف ســـياق التنميـــة  يف           الوطنيـــة 
                       التعاون مـع اجلهـات      ب   ،      تقوم                                  عو منظومة األمم املتحدة إىل أن                                         املستدامة والقضاء على الفقر، ند    
   :                الطلب، عما يلي        بناء على         معلومات،                بالتنسيق وتوفري                                املاحنة واملنظمات الدولية املعنية، 

                                                                                             املواءمــــة بــــني البلــــدان املهتمــــة بــــاألمر وبــــني الــــشركاء األنــــسب لتقــــدمي     ) أ (  
         املطلوب؛      الدعم

                                               رســات املتبعــة يف تطبيــق سياســات االقتــصاد                 أو أفــضل املما /               أدوات العمــل و   ) ب (  
                                                                األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر على مجيع الصعد؛

ــة          ) ج (   ــصاد األخــضر يف ســياق التنمي ــسياسات االقت ــدة ل ــة اجلي ــاذج أو األمثل                                                                                    النم
                             املستدامة والقضاء على الفقر؛

ــصاد األ       ) د (   ــة يف تقيــيم سياســات االقت ــهجيات املتبع ــياق التنميــة                                                          املن                            خــضر يف س
                             املستدامة والقضاء على الفقر؛

   .                                     احلالية والناشئة اليت تسهم يف حتقيق ذلك    األطر   )  هـ (  
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                                               دور قيـادي يف وضـع الـسياسات واالسـتراتيجيات      ب          احلكومات      اضطالع            ونؤكد أمهية    -    ٦٧
              ها البلـدان                                                         وحنيط أيضا علما باجلهود اليت تبذهلا البلدان، مبا في          .                              من خالل عملية شاملة وشفافة    

                                                                                               النامية، اليت بدأت بالفعل عمليات إلعداد اسـتراتيجيات وسياسـات وطنيـة لالقتـصاد األخـضر             
   .                     دعما للتنمية املستدامة

         األمــم                                                 اللجــان اإلقليميــة لألمــم املتحــدة، ومنظمــات                             اجلهــات املعنيــة، مبــا فيهــا        ونــدعو   -    ٦٨
                                     ميــة واملؤســسات املاليــة الدوليــة                                                            وهيئاهتــا، وســائر املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واإلقلي         املتحــدة

                    أن تــدعم البلــدان    إىل   ،     تــه            نطــاق والي      كــل يف                                                       واجملموعــات الرئيــسية املعنيــة بالتنميــة املــستدامة،  
            ً                                                                                           النامية، بناًء على طلبها، لتحقيق التنمية املستدامة، بطرق من بينها األخـذ بـسياسات االقتـصاد                

    .                            ، وال سيما يف أقل البلدان منوا                                               األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر
                                                                                              وندعو أيـضا أوسـاط األعمـال التجاريـة والـصناعة إىل أن تـساهم، حـسب االقتـضاء،                     -    ٦٩

  ،       تـشمل           السـتدامة   ل                                                                           ووفقا للتشريعات الوطنية، يف جهود التنمية املستدامة وتضع اسـتراتيجيات         
    .                                 يف مجلة أمور، سياسات االقتصاد األخضر

ــدور التعاون   -    ٧٠ ــسلّم ب ــاج          ّ                   ون ــق اإلدم ــسامهة يف حتقي ــصغر يف امل ــة ال ــشاريع البالغ ــات وامل                                                                      ي
   .                                                 االجتماعي واحلد من الفقر، وال سيما يف البلدان النامية

                                                                                               ونــشجع الــشراكات القائمــة واجلديــدة، مبــا فيهــا الــشراكات بــني القطــاعني العــام            -    ٧١
ّ                                                               واخلاص، على تعبئـة متويـل عـام يكّملـه القطـاع اخلـاص، مـع مراعـاة مـصاحل اجمل                                      تمعـات احملليـة                                

ــايل الــشعوب   و                                                   ويف هــذا الــصدد، ينبغــي أن تــدعم احلكومــات       .                            األصــلية، عنــد االقتــضاء                   أه
                                                                                            مبادرات التنمية املستدامة، مبا يف ذلك تشجيع القطاع اخلاص على املسامهة يف دعم سياسـات               

   .                                                       االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر
                                                                           غ األمهية للتكنولوجيا وأمهيـة تـشجيع االبتكـار، وخباصـة يف البلـدان                                 وندرك الدور البال    -    ٧٢

                                                                                  وندعو احلكومات، حسب االقتضاء، إىل هتيئة أطر متكينية تشجع األخذ بالتكنولوجيـا              .        النامية
                                                                                                السليمة بيئيا، والبحث والتطوير، واالبتكار، حتقيقا ألغراض من بينها دعم االقتـصاد األخـضر              

   .                     امة والقضاء على الفقر                    يف سياق التنمية املستد
                                                                                                ونشدد علـى أمهيـة نقـل التكنولوجيـا إىل البلـدان الناميـة، ونـشري إىل األحكـام املتعلقـة                -    ٧٣

                                                         لــى املعلومـات وحقــوق امللكيـة الفكريــة علـى النحــو     ع    صول                                      بنقـل التكنولوجيـا والتمويــل واحلـ   
                       ري، وعنـد االقتـضاء،                                                                             املتفق عليه يف خطة جوهانسربغ التنفيذية، وخباصة دعوهتا إىل تعزيز وتيس          

ــا ومــا يقابلــها مــن معــارف، وتطــوير هــذه          ع    صول             متويــل احلــ                                                                                            لــى التكنولوجيــا الــسليمة بيئي
        تــشمل  ،         مواتيــة                                     البلــدان الناميــة وذلــك بــشروط  يف                                            التكنولوجيــات ونقلــها ونــشرها، وال ســيما 

   يط     وحنـ   .                                                                                           الشروط التساهلية والتفضيلية، على النحو الذي مت االتفاق عليـه بـني مجيـع األطـراف               
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ــضا علمــا بتواصــل تقــدم املناقــشات واالتفاقــات املتعلقــة هبــذه املــسائل منــذ وضــع خطــة                                                                                                                      أي
   .                  جوهانسربغ التنفيذية

                                                                                  دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا البلــدان الناميــة الــيت ختتــار تنفيــذ سياســات           بــضرورة    ّ    ونــسلّم   -    ٧٤
          املـساعدة   ب  َ  ِّ    َمـدِّها                                                                                           االقتصاد األخـضر يف سـياق التنميـة والقـضاء علـى الفقـر، وذلـك عـن طريـق                     

   .                    التقنية والتكنولوجية
  
                               اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة  -       رابعا  

                                      توطيد األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة  -     ألف  
ّ                                   ّ                                     نؤكد أمهيـة إجيـاد إطـار مؤسـسي معـّزز للتنميـة املـستدامة يـستجيب علـى حنـو مّتـسق                         -    ٧٥                             

ّ                                  وفّعــال للتحــديات الراهنــة واملقبلــة ويــسّد بكفــاءة الثغــرات احل                                       اليــة الــيت تعتــري تنفيــذ جــدول    ّ                                
                                                                                   وينبغـي أن يـدمج اإلطـار املؤسـسي للتنميـة املـستدامة األبعـاد الثالثـة                   .                           أعمال التنمية املـستدامة   

  ،                  تعزيــز االتــساق                                      التنفيــذ بوســائل مــن بينــها      ِّ   حيــسِّن                                               للتنميــة املــستدامة بطريقــة متوازنــة وأن    
ــة اجلهــود واســتعراض التقــدم احملــرز يف    ــة املــستدامة                                                                      والتنــسيق، وجتنــب ازدواجي ــق التنمي   .                               حتقي

                                                                                                   التأكيــد أيــضا علــى أن ذلــك اإلطــار ينبغــي أن يتــسم بالــشمولية والــشفافية والفعاليــة،         وجنــدد
   .                                                                  مشتركة ذات صلة بالتحديات العاملية اليت تعترض حتقيق التنمية املستدامة      حلوال   يضع    وأن
ــو      -    ٧٦ ــوطين وال ــي ودون ال ــصعد احملل ــى ال ــة عل ــدرك أن احلوكمــة الفّعال               طين واإلقليمــي                    ّ                                                       ون

  .               ّ                                                                                           والعاملي الـيت متثّـل أصـوات ومـصاحل اجلميـع أمـر بـالغ األمهيـة للـدفع بعجلـة التنميـة املـستدامة                
                                                                                                            وينبغي أال يكـون توطيـد اإلطـار املؤسـسي وإصـالحه هـدفا يف حـد ذاتـه، بـل وسـيلة لتحقيـق                         

ّ                                                  وندرك أن إجياد إطـار مؤسـسي حمـّسن وأكثـر فعاليـة للتنميـة املـس                  .                  التنمية املستدامة               تدامة علـى                             
          ، وخطـة     ٢١                                                                                       الصعيد الدويل، ينبغي أن ينسجم مع مبادئ ريو، ويـستند جلـدول أعمـال القـرن                 

                                                                                                  جوهانسربغ التنفيذية وأهدافها بشأن اإلطار املؤسسي للتنمية املـستدامة، وأن يـسهم يف تنفيـذ               
         مليــادين      يف ا                     القمــة الــيت عقــدهتا                                                                       التزاماتنــا املنبثقــة عــن نتــائج مــؤمترات األمــم املتحــدة ومــؤمترات 

                                                  ، وأن يراعي األولويات الوطنية واالسـتراتيجيات                    وما يتصل هبا                                   االقتصادية واالجتماعية والبيئية    
ّ                                              ولذلك نعقـد العـزم علـى أن نعـّزز اإلطـار املؤسـسي للتنميـة                  .                                    اإلمنائية وأولويات البلدان النامية                              

   :                              مبا جيعله يركز على أمور من مجلتها          املستدامة، 
                                        ازن بني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة؛      املتو       التكامل      تعزيز    ) أ (  
                                                                                            األخذ بنـهج عملـي املنحـى يـستند إىل النتـائج ويـويل املراعـاة الواجبـة جلميـع                       ) ب (  

                     التنمية املستدامة؛    حتقيق               هبدف املسامهة يف                    ذات الصلة باملوضوع               القضايا الشاملة
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                  يـسية، واحلاجـة                                                                              تأكيد أمهية أوجـه التـرابط فيمـا بـني القـضايا والتحـديات الرئ                 ) ج (  
                                                       إىل التماس هنج منتظم إزاءها على مجيع املستويات ذات الصلة؛

                                                                      ، والتقليــل مــن التفتــت والتــداخل وزيــادة الفعاليــة والكفــاءة          االتــساق      حتــسني    ) د (  
                         تدعيم التنسيق والتعاون؛    على              يف الوقت نفسه       العمل             والشفافية، و

ــرا       )  هـ (   ــنع القــ ــات صــ ــدان يف عمليــ ــع البلــ ــشاركة مجيــ ــشجيع مــ ــشاركة    ر                                                                           تــ            مــ
     ّ    وفّعالة؛      كاملة

ــال       ) و (   ــه يف جمـ ــدمي التوجيـ ــاء الـــسياسيني الرفيعـــي املـــستوى، وتقـ ــراك الزعمـ                                                                                       إشـ
                                            التنميـة املـستدامة تنفيـذا فعـاال،                   تـدابري                            ّ                                  السياسات، وحتديد إجراءات معّينـة تكفـل تعزيـز تنفيـذ          

                                                       يف ذلك من خالل التبادل الطوعي للتجارب والدروس املستفادة؛   مبا
                  علميـة شـاملة                    إجـراء تقييمـات                                        لة بني العلم والـسياسات مـن خـالل                 تعزيز الص    ) ز (  

            بيانـات                                مـا يتـصل بـذلك مـن                                                                      تستند إىل الرباهني وتتسم بالشفافية، وتيسري سبل احلصول علـى         
    َّ                                                                                         تقــدَّم يف الوقــت املناســب يف اجملــاالت ذات الــصلة باألبعــاد الثالثــة للتنميــة املــستدامة،    ة       موثوقــ

                                                              قتــضاء؛ والقيــام، يف هــذا الــصدد، بتعزيــز مــشاركة مجيــع                                   ظــل اآلليــات القائمــة، حــسب اال  يف
                                                                                                     البلــدان يف عمليــات التنميــة املــستدامة وبنــاء القــدرات علــى الــصعيد الــدويل وال ســيما لــصاحل  

                                                                         البلدان النامية، مبا يف ذلك فيما يتصل باضطالعها هي بعمليات الرصد والتقييم؛
                           ملعنيــة األخــرى وإشــراكها                            اجملتمــع املــدين واجلهــات ا         هيئــات              حتــسني مــشاركة   ) ح (  
ــة ــوخي                 بفعالي ــشجيع ت ــى ت ــصدد، عل ــذا ال ــل، يف ه ــصلة، والعم ــة ذات ال ــديات الدولي                                                                                              يف املنت

                     التنمية املستدامة؛      لتحقيق                                                  الشفافية واملشاركة الواسعة للجمهور وإقامة الشراكات 
ــتعراض و   ) ط (   ــيم                     تعزيـــز اسـ ــة           تقيـ ــرز يف تنفيـــذ مجيـــع التزامـــات التنميـ ــدم احملـ                                                                التقـ
   .                                           ة، مبا فيها االلتزامات املتعلقة بوسائل التنفيذ       املستدام

  
                                                        تعزيز الترتيبات احلكومية الدولية ألغراض التنمية املستدامة  -   اء  ب  

       يتــسم                   متعــدد األطــراف         معــزز    ّ                                                            نــسلّم باألمهيــة البالغــة الــيت يكتــسيها تــصميم نظــام         -    ٧٧
                 لــى حنــو أفــضل                                                ويكــون مثــرة إصــالح، لكــي يتــسىن التــصدي ع                                   بالــشمولية والــشفافية والفعاليــة

                       الوقـت الـراهن، عـن      يف                                                                            للتحديات امللحة على الصعيد العاملي الـيت تطرحهـا التنميـة املـستدامة،           
                      ا بتـشجيع فعاليـة        نـ                   تأكيـد التزام      ادة   عـ  إ                                               تراف بعاملية األمم املتحدة ودورها احملـوري، و                طريق االع 

   .          وتعزيزمها                         وكفاءة منظومة األمم املتحدة
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                                                      ساق والتنــسيق علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة،                                    ونــشدد علــى ضــرورة تعزيــز االتــ  -    ٧٨
                                                                      كفالة املساءلة املناسبة أمام الـدول األعـضاء، بطـرق منـها حتـسني               على                يف الوقت ذاته،         العمل   و

                                                                                            االتساق يف اإلبالغ وتدعيم جهود التعاون يف إطار اآلليات واالستراتيجيات القائمة املـشتركة             
                                             األبعـاد الثالثـة للتنميـة املـستدامة                        يق التكامل بني    حتق                                       بني الوكاالت، وذلك هبدف الدفع بعجلة       

                                                                                           ضمن منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك من خالل تبادل املعلومات بـني وكاالهتـا وصـناديقها              
                                                                                                        وبراجمها، وأيضا مع املؤسسات املالية الدولية واملنظمـات األخـرى املعنيـة مثـل منظمـة التجـارة                  

   .  ته          نطاق والي    كل يف         العاملية، 
ــ  -    ٧٩ ــة املــستدامة         ون ــة للتنمي ــر فعالي ّ                                                         شدد علــى ضــرورة وضــع إطــار مؤســسي حمــّسن وأكث                               

                                                                                                      يــسترشد باملهــام احملــددة الالزمــة والواليــات املعنيــة؛ ويعــاجل أوجــه القــصور يف النظــام الــراهن؛  
ّ                                                          ويأخذ مجيع اآلثار ذات الصلة يف االعتبار؛ ويعّزز أوجه التـآزر واالتـساق؛ ويـسعى إىل جتنـب                                                           

                                                      ّ                           أوجــه التــداخل الــذي ال داعــي لــه يف منظومــة األمــم املتحــدة؛ ويقلّــل مــن                        االزدواجيــة وإزالــة 
   .                                           األعباء اإلدارية، ويستند إىل الترتيبات القائمة

  
               اجلمعية العامة    

                                                                                               د تأكيد دور اجلمعية العامة وسـلطتها يف التـصدي للمـسائل الـيت تـثري قلـق اجملتمـع                     د جن  -    ٨٠
   .          يف امليثاق                                       الدويل على الصعيد العاملي، على النحو احملدد

                                                                                          د كــذلك تأكيــد املكانــة املركزيــة الــيت تتبوؤهــا اجلمعيــة العامــة باعتبارهــا اجلهــاز  د    وجنــ  -    ٨١
ــم املتحــدة      ــل يف األم ــسياسات والتمثي ــر ال ــداول وتقري ــسي للت ــدعو     .                                                                          الرئي ــصدد، ن ــذا ال                            ويف ه

ّ                                                                     اجلمعية العامة إىل أن تعّزز دمج التنمية املـستدامة باعتبارهـا عنـصرا أساسـيا يف اإلطـ                         ار الـشامل                        
          جـدول               لـدى وضـع                      التنمية املستدامة          قضايا                   على حنو كاف         راعي                            ألنشطة األمم املتحدة، وأن ت    

   .                                                     أعماهلا، مبا يف ذلك من خالل عقد حوارات دورية رفيعة املستوى
  

                         اجمللس االقتصادي واالجتماعي    
                                                                  أن اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي هيئــة رئيــسية الســتعراض             علــى       تأكيــد  ال  د  د   جنــ  -    ٨٢

                                                                                                    السياسات، واحلوار بشأن السياسات وتقدمي التوصيات فيما يتعلـق بقـضايا التنميـة االقتـصادية               
    ً                                   آليةً مركزيـة للتنـسيق يف منظومـة             ميثل                                                        واالجتماعية وكذلك ملتابعة األهداف اإلمنائية لأللفية، و      
     شجيع                                        ، وال سـيما جلانـه الفنيـة، ولتـ          ه                                                                   األمم املتحدة واإلشـراف علـى اهليئـات الفرعيـة التابعـة لـ             

       أيـضا     د   د    وجنـ   .                                                            بتعزيـز االتـساق والتنـسيق علـى نطـاق املنظومـة              ٢١                             تنفيذ جدول أعمال القـرن      
                                   الــصناديق والــربامج والوكــاالت        بــني       تنــسيق  ال                                                    تأكيــد الــدور الرئيــسي الــذي يؤديــه اجمللــس يف   
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ــام املـــسندة           ــة املهـ ــب ازدواجيـ ــها وجتنـ ــساق فيمـــا بينـ ــل االتـ ــا يكفـ ــا، مبـ ــصة عمومـ                                                                                                               املتخصـ
   .      املنفذة        واألنشطة

ــه      -    ٨٣ ــة بــ ــة املنوطــ ــار الواليــ                                                                                                      ونلتــــزم بتعزيــــز اجمللــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي يف إطــ
ــؤمترات                مبوجــب ــع م ــائج مجي ــّسقة لنت ــة واملن ــة املتكامل ــسية للمتابع ــة رئي ــاره هيئ ــاق، باعتب ّ                                                  امليث                                                    
ــم ــؤمترات          األم ــسية وم ــدها                                  املتحــدة الرئي ــيت تعق ــة ال ــة                           القم ــصادية واالجتماعي ــادين االقت                                          يف املي
                  ألبعـاد الثالثـة           بـني ا           تـوازن                التكامـل امل           ّ                                       هبا، ونـسلّم بـدوره الرئيـسي يف حتقيـق                    ما يتصل  و         والبيئية

ــة املــستدامة ــة العامــة     .                     للتنمي ــرار اجلمعي ــذ ق ــز    ١٦-  ٦١                                                         ونتطلــع إىل اســتعراض تنفي                   بــشأن تعزي
   .                       اجمللس االقتصادي واالجتماعي

  
                         منتدى سياسي رفيع املستوى    

                  باالســتفادة مــن                          عــاملي رفيــع املــستوى،                                            نقــرر تأســيس منتــدى سياســي حكــومي دويل   -    ٨٤
                                                  جتارهبـا ومواردهـا وطرائـق مـشاركتها الـشاملة،            مـن                              جلنة التنمية املـستدامة و            لدى      قوة  ال       مواطن  

            تـدابري                                                             ويتوىل املنتدى السياسي الرفيع املـستوى متابعـة تنفيـذ           .         وقت الحق                     واستبدال اللجنة يف  
         بطريقـة             القائمـة                              ياكل واهليئـات والكيانـات                                                          التنمية املستدامة، وينبغي أن يتجنب التداخل مع اهل       

   .                    فعالة من حيث التكلفة
   :                                         وميكن للمنتدى الرفيع املستوى أن يقوم مبا يلي  -    ٨٥

                                                                                     تــوفري القيــادة الــسياسية وتقــدمي التوجيــه وإصــدار التوصــيات يف جمــال التنميــة     ) أ (  
           املستدامة؛
                               صورة كليـة وشـاملة لعـدة                                              األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة ب                التكامل بني        تعزيز     ) ب (  

                          قطاعات على مجيع املستويات؛
                                                                                  توفري منرب نـشط إلجـراء حـوارات منتظمـة وتقيـيم األوضـاع ووضـع اخلطـط                     ) ج (  

                           للنهوض بالتنمية املستدامة؛
                  ّ                                                          وضع جدول أعمال مركّز ودينامي وعملي املنحى، يكفـل تنـاول التحـديات                ) د (  

                ى النحو املالئم؛                                         اجلديدة والناشئة يف جمال التنمية املستدامة عل
ــة          )  هـ (   ــة بالتنميـ ــات املتعلقـ ــذ االلتزامـ ــرز يف تنفيـ ــدم احملـ ــتعراض التقـ ــة واسـ                                                                                              متابعـ

                    ، وبرنـامج عمـل         يـة       لتنفيذ ا                   ، وخطة جوهانسربغ      ٢١                                           املستدامة، الواردة يف جدول أعمال القرن       
                                                                                                         بربادوس، واسـتراتيجية موريـشيوس، ونتـائج هـذا املـؤمتر، والنتـائج ذات الـصلة الـيت متخـضت                    

                                                                                                         ا سائر مؤمترات القمـة واملـؤمترات الـيت عقـدهتا األمـم املتحـدة، حـسب االقتـضاء، مبـا فيهـا                          عنه
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                                                                                                                نتائج مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقـل البلـدان منـوا، وكـذلك وسـائل تنفيـذ تلـك النتـائج                      
             كل على حدة؛

                                                                               تشجيع مشاركة وكاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا علـى مـستوى                  ) و (  
                                                                                                   وعلــى نطــاق املنظومــة بأســرها، ودعــوة ســائر املؤســسات املاليــة والتجاريــة املتعــددة                 رفيــع 

ــدى، حــسب        ــشطة املنت ــشاركة يف أن ــات معاهــدات، مــن أجــل امل ــصة، وهيئ                                                                                              األطــراف واملخت
                                                                  االقتضاء، يف حدود والية كل منها، ووفقا لقواعد األمم املتحدة وأحكامها؛

                                             األمـم املتحـدة بـشأن بـرامج التنميـة                                                        حتسني التعـاون والتنـسيق داخـل منظومـة             ) ز (  
                    املستدامة وسياساهتا؛

                                                                                             الترويج للـشفافية والتنفيـذ عـن طريـق زيـادة تعزيـز الـدور االستـشاري الـذي                      ) ح (  
                                                                                                    تضطلع به اجملموعات الرئيسية وسـائر أصـحاب املـصلحة ذوي الـصلة وزيـادة تعزيـز مـشاركة                   

                                    رباهتـا علـى أفـضل وجـه، مـع                                                                                 هذه األطراف علـى املـستوى الـدويل مـن أجـل االسـتفادة مـن خ                
                                         االحتفاظ بالطابع احلكومي الدويل للمناقشات؛

                                                                              تشجيع تبادل أفضل املمارسات والتجارب املتعلقة بتحقيق التنمية املـستدامة،             ) ط (  
ــك النجاحــات والتحــديات          ــا يف ذل ــادل التجــارب، مب ــسري تب ــى حنــو طــوعي، بتي ــام، عل                                                                                                      والقي

                   والدروس املستخلصة؛
                                                  اسات التنمية املستدامة وتنسيقها على نطاق املنظومة؛              تعزيز اتساق سي   ) ي (  
                                                                             متتني الصلة بني العلوم والسياسات عن طريق استعراض الوثائق جلمـع شـتات                ) ك (  

                                                                                                         املعلومات والتقييمات، مبا يف ذلك من خالل إعداد تقريـر عـن التنميـة املـستدامة علـى النطـاق                    
                                      العاملي، استنادا إىل التقييمات احلالية؛

                                                                                     يــز عمليــات صــنع القــرار القائمــة علــى األدلــة علــى مجيــع املــستويات،            تعز   ) ل (  
                                                                                                      واإلســهام يف توطيــد اجلهــود اجلاريــة يف البلــدان الناميــة لبنــاء القــدرات يف جمــال مجــع البيانــات  

   .       وحتليلها
ــة، يف إطــار         -    ٨٦ ــة مفتوحــة وشــفافة وجامع ــة دولي ــاوض حكومي ــة تف ــام بعملي ــرر القي                                                                                               ونق

ّ                                   ل املنتـدى الرفيـع املـستوى وجوانبـه التنظيميـة، توّخيـا لعقـد أول                                                 اجلمعية العامـة، لتحديـد شـك                                                   
         وسـننظر    .                                                                                                    اجتماع للمنتدى الرفيـع املـستوى يف بدايـة الـدورة الثامنـة والـستني للجمعيـة العامـة                  

                                                                                                            أيضا يف ضرورة تعزيز التـضامن بـني األجيـال لتحقيـق التنميـة املـستدامة، مـع أخـذ احتياجـات                      
   .                                                    سبل منها دعوة األمني العام إىل تقدمي تقرير عن هذه املسألة                         األجيال املقبلة يف احلسبان، ب
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                                         الركيزة البيئية يف سياق التنمية املستدامة  -    جيم   
                                                                                                    نؤكد من جديـد ضـرورة تعزيـز اإلدارة البيئيـة علـى الـصعيد الـدويل يف سـياق اإلطـار                        -    ٨٧

                        القتـصادية واالجتماعيـة                                                                         املؤسسي للتنمية املستدامة، بغية حتسني التكامـل املتـوازن بـني األبعـاد ا     
   .                                                                    والبيئية للتنمية املستدامة، وكذلك حتسني التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة

                                                                                                      ونلتزم بتعزيز الدور املنوط بربنامج األمم املتحدة للبيئـة بوصـفه الـسلطة البيئيـة العامليـة                   -    ٨٨
                     البيئــي للتنميــة                                                                                         الرائــدة الــيت حتــدد جــدول األعمــال البيئــي العــاملي، وتــشجع علــى تنفيــذ البعــد  

                                                                                                    املستدامة بصورة متسقة داخل منظومة األمم املتحـدة، وتـضطلع بـدور النـصري الرمسـي لقـضايا                  
        ديـسمرب   /                كـانون األول     ١٥         املـؤرخ     )   ٢٧- د   (    ٢٩٩٧                                 ونؤكـد مـن جديـد القـرار           .                  البيئة العامليـة  

       واليـة                                                                                        املنشئ لربنامج األمم املتحدة للبيئة، والقـرارات األخـرى ذات الـصلة الـيت تعـزز                ١٩٧٢
                                             بـشأن دور برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة            ١٩٩٧                                         الربنامج، وكذلك إعالن نريويب الـصادر عـام    

                                        ويف هذا الصدد، ندعو اجلمعيـة العامـة إىل     .     ٢٠٠٠                               وإعالن ماملو الوزاري الصادر عام          وواليته  
            قـاء بـه                                                                                                         أن تتخذ، يف دورهتا السابعة والستني، قـرارا بتعزيـز برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة واالرت                  

   :               على النحو التايل
                                                                                        ضم مجيع بلدان العامل إىل عـضوية جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة،                     ) أ (  

                                                                                واختاذ أي تدابري أخرى لتعزيز إدارته واستجابته وخضوعه للمساءلة أمام الدول األعضاء؛
                                                                                    تــوفري مــوارد ماليــة مأمونــة ومــستقرة وكافيــة، وزيــادة حجمهــا، وذلــك مــن      ) ب (  

                                                             انية العادية لألمم املتحدة ومن التربعات لتمكينه من أداء واليته؛    امليز
                                                                                     تعزيز صوت برنامج األمم املتحدة للبيئة وقدرته على الوفاء بواليتـه التنـسيقية                ) ج (  

                                                                                                     داخل منظومة األمم املتحـدة عـن طريـق تقويـة مـشاركة الربنـامج يف هيئـات التنـسيق الرئيـسية               
                                                                          من قيـادة اجلهـود املبذولـة لـصوغ االسـتراتيجيات البيئيـة علـى                                             لألمم املتحدة، ومتكني الربنامج     
                          نطاق منظومة األمم املتحدة؛

                                                                                  التــشجيع علــى متــتني الــصلة بــني العلــوم والــسياسات، اســتنادا إىل الــصكوك       ) د (  
                                                                                                    الدولية والتقييمـات وأفرقـة اخلـرباء وشـبكات املعلومـات القائمـة، مبـا يف ذلـك عمليـة توقعـات            

                                                                                    عتبارهــا واحــدة مــن العمليــات الراميــة إىل اجلمــع بــني املعلومــات والتقييمــات                        البيئــة العامليــة، با
                          لدعم اختاذ قرارات مستنرية؛

                                                                                         نشر املعلومات البيئية القائمة على األدلة والعمل علـى تبادهلـا، وتوعيـة الـرأي                  )ـ  ه (  
                                              العام بشأن القضايا البيئية األساسية والناشئة؛
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ــاء القــدرات للبلــ     ) و (   ــا                                           تقــدمي خــدمات بن                                           دان، ودعــم احلــصول علــى التكنولوجي
         وتيسريه؛
                                                                              القيام تدرجييا بتوحيد وظائف املقر يف نريويب، إضافة إىل تعزيز حضوره علـى                ) ز (  

                                                                                                                  الصعيد اإلقليمي، بغية مساعدة البلـدان، بنـاء علـى طلبـها، يف تنفيـذ سياسـاهتا البيئيـة الوطنيـة،                     
                       منظومة األمم املتحدة؛                                                مع التعاون بصورة وثيقة مع سائر الكيانات املختصة يف

ــة مــن جانــب مجيــع أصــحاب املــصلحة ذوي الــصلة،       ) ح (   ــة املــشاركة الفعال                                                                                كفال
                                                                                                     باالعتمــاد علــى أفــضل املمارســات والنمــاذج املتــوافرة لــدى املؤســسات املختــصة املتعــددة          

   .                                                                          األطراف، واستكشاف آليات جديدة لتعزيز الشفافية وإشراك اجملتمع املدين بصورة فعالة
                                                                                           درك مــا قدمتــه االتفاقــات البيئيــة املتعــددة األطــراف مــن إســهامات كــبرية للتنميــة       ونــ  -    ٨٩

ــثالث يف        .           املــستدامة ــآزر بــني االتفاقيــات ال ــز أوجــه الت ــة فعــال لتعزي ــاجلهود املبذول                                                                                            ونعتــرف ب
                                             بـشأن الـتحكم يف نقـل النفايـات والـتخلص               بـازل   ة        اتفاقيـ  (                                      جمموعة املواد الكيميائيـة والنفايـات    

                                                                          املتعلقة بتطبيق إجـراء املوافقـة املـسبقة عـن علـم علـى مـواد                          وروتردام               د واتفاقية                 منها عرب احلدو  
             املتعلقـة             اسـتوكهومل                                                                                كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية           

                                                                   وحنن نشجع األطراف يف االتفاقيات البيئية املتعددة األطـراف علـى              ).                           بامللوثات العضوية الثابتة  
                                                                                               ظــر يف اختــاذ مزيــد مــن التــدابري، يف إطــار هــذه اجملموعــة وغريهــا مــن اجملموعــات، حــسب        الن

ــز اتــساق الــسياسات علــى مجيــع املــستويات ذات الــصلة، وحتــسني الكفــاءة،                                                                                                       االقتــضاء، لتعزي
           االتفاقـات           يف إطار                                                                          واحلد من التداخل واالزدواجية غري الضروريني، وحتسني التنسيق والتعاون          

                                                                                 األطراف، مبا يف ذلك اتفاقيات ريو الثالث، وكذلك مع منظومة األمم املتحـدة                              البيئية املتعددة 
   .        يف امليدان

                                                                                    ونؤكد ضرورة مواصلة االستعراض املنتظم حلالة بيئة األرض املتغرية وتأثريهـا يف رفـاه             -    ٩٠
  ة                                                                                                   اإلنسان، ويف هذا الصدد، نرحب باختاذ مبادرات من قبيل عملية توقعات البيئة العاملية الراميـ              

                                                                                                          إىل اجلمــع بــني املعلومــات البيئيــة والتقييمــات البيئيــة وبنــاء القــدرات علــى الــصعيدين الــوطين     
   .                               واإلقليمي لدعم صنع قرارات مستنرية

  
                                                      املؤسسات املالية الدولية واألنشطة التنفيذية لألمم املتحدة  -    دال   

           ج منظومــة                                                                     إيــالء االعتبــار الواجــب للتنميــة املــستدامة مــن جانــب بــرام        ضــرورة       نــدرك   -    ٩١
ــن قبيــل          ــات ذات الــصلة م ــم املتحــدة وصــناديقها ووكاالهتــا املتخصــصة، وســائر الكيان                                                                                                     األم

                   ، وفقـا للواليـات    )          األونكتـاد  (                                                                         املؤسسات املالية الدولية ومؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة            
      تدامة                                                                              ويف هذا الصدد، فنحن ندعوها إىل مواصلة تعزيـز إدمـاج التنميـة املـس                .                  املنوطة بكل منها  
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ً                                 يف والياهتا وبراجمها واستراتيجياهتا وعملياهتا املتصلة بصنع القرارات، دعًما للجهود اليت تبـذهلا                                                                              
   .                                                                  مجيع البلدان، وال سيما البلدان النامية، يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة

                                                                                           تأكيد أمهية توسيع وتعزيـز مـشاركة البلـدان الناميـة يف اختـاذ القـرارات ووضـع                      جندد   و  -    ٩٢
                                                                                                          ملعايري يف جمال االقتـصاد الـدويل، ويف هـذا الـصدد، حنـيط علمـا بـالقرارات املهمـة املتخـذة يف                        ا

                                                                                             اآلونة األخرية بشأن إصالح هياكـل إدارة مؤسـسات بريتـون وودز ونظـام احلـصص وحقـوق                  
                                                                                                     التصويت اخلاصة هبا، مبا يستجيب بصورة أفضل للواقع الراهن ويعزز متثيـل البلـدان الناميـة يف                 

                                                                                    ســسات ومــشاركتها يف أنــشطتها، ونكــرر تأكيــد أمهيــة إصــالح إدارة شــؤون تلــك             تلــك املؤ
   .                                                                املؤسسات بغية زيادة فعاليتها ومصداقيتها وخضوعها للمساءلة وشرعيتها

                                                                              األبعـاد الثالثـة للتنميـة املـستدامة علـى نطـاق منظومـة األمـم                        تكامـل                     وندعو إىل زيـادة       -    ٩٣
ــة العامــة، عــن طريــق اجمللــس                                                   املتحــدة بأســرها، ونطلــب إىل األمــني العــام أ                                                       ن يقــدم إىل اجلمعي

                               وإدراكـا منـا ألمهيـة تعزيـز       .                                                                     االقتصادي واالجتماعي، تقريرا عـن التقـدم احملـرز يف هـذا الـصدد          
                                                                                                    تنسيق السياسات املتبعة داخل اهلياكل األساسية لألمانة العامة لألمم املتحـدة، نـدعو أيـضا إىل                

ــة      ــة كفال ــك بغي ــر، وذل ــذا األم ــة ه ــاة أمهي ــة                                                            مراع ــا للتنمي ــة دعم ــى نطــاق املنظوم ــساق عل                                                     االت
   .                                                  املستدامة، مع ضمان اخلضوع للمساءلة أمام الدول األعضاء

                                                                                       ونــدعو جمــالس إدارة الــصناديق والــربامج والوكــاالت املتخصــصة التابعــة جلهــاز األمــم   -    ٩٤
           القتــصادية                                                                                           املتحــدة اإلمنــائي إىل النظــر يف اختــاذ التــدابري املناســبة إلدمــاج األبعــاد االجتماعيــة وا 

                           ونـشدد أيـضا علـى أن         .                                                                             والبيئية يف مجيع األنشطة التنفيذية اليت تقوم هبا منظومة األمـم املتحـدة            
ٌ                                                    زيادة املسامهات املالية يف جهاز األمم املتحدة اإلمنائي أمـٌر أساسـي لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة                                                                    

                               صدد، فإننـا نـدرك الـصالت                                                                                    املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ويف هـذا الـ              
                                                                                                   العضوية القائمة بني زيادة الفعالية والكفاءة واالتساق يف جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وبـني             
                                                                                                            حتقيــق نتــائج فعليــة يف جمــال مــساعدة البلــدان الناميــة علــى القــضاء علــى الفقــر وحتقيــق النمــو    

   .                                االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة
                                                                    زيز األنشطة التنفيذية املوجهة حنو التنمية اليت تقوم هبا منظومـة                               ونشدد على ضرورة تع     -    ٩٥

                                                                                                        األمم املتحدة يف امليدان، واليت تستجيب بـصورة جيـدة لألولويـات الوطنيـة للبلـدان الناميـة يف                   
                                                                   ويف هذا الصدد، نشدد على أن اخلصائص واملبادئ األساسية لألنـشطة             .                       جمال التنمية املستدامة  
                                                ّ                               دة، املبينــة يف قــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الــصلة، تــوفّر اإلطــار الــشامل                          التنفيذيــة لألمــم املتحــ

                       وندرك أمهيـة تعزيـز       .                                                                         جلميع املسائل املتصلة بعمليات املساعدة اإلمنائية لألمم املتحدة يف امليدان         
        توحيـد   ”                  ّ                                          وإننا نتطلع إىل تلقّي نتائج التقييم املـستقل ملبـادرة             .                                 التنسيق يف منظومة األمم املتحدة    

   . “   داء  األ
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                                                                                        ونــدعو منظومــة األمــم املتحــدة إىل حتــسني إدارة املرافــق والعمليــات، عــن طريــق أخــذ   -    ٩٦
                                                                                                           ممارسات التنمية املستدامة يف احلسبان، واالسـتفادة مـن اجلهـود املبذولـة حاليـا، وتعزيـز فعاليـة                   

   وع                                                                                                       الكلفة، وفقا لألطر التـشريعية، مبـا فيهـا القواعـد واألنظمـة املاليـة، مـع احلـرص علـى اخلـض                
   .                          للمساءلة أمام الدول األعضاء

  
                                            على الصعيد اإلقليمي والوطين ودون الوطين واحمللي  -    هاء   

ّ          فاألطر اإلقليمية ميكنها أن تكّمل وتيـّسر         .                                              نقر بأمهية البعد اإلقليمي للتنمية املستدامة     -  -    ٩٧       ّ                           
   .                                                                   ترمجة سياسات التنمية املستدامة بفعالية إىل واقع ملموس على املستوى الوطين

                                                                                       ونشجع السلطات اإلقليمية والوطنيـة ودون الوطنيـة واحملليـة، حـسب االقتـضاء، علـى              -    ٩٨
                                                                                                            إعداد اسـتراتيجيات للتنميـة املـستدامة واسـتخدامها، باعتبارهـا أدوات أساسـية لتوجيـه عمليـة                  
                                                                                                    صنع القرار وحتقيق التنمية املستدامة على مجيع املستويات، ويف هذا الصدد، نقر بـأن البيانـات                

                                                                                                  ات االجتماعيــة واالقتــصادية والبيئيــة املتكاملــة والتحليــل والتقيــيم الفعــالني لعمليــة                 واملعلومــ
   .                                        التنفيذ، أمران مهمان يف عمليات صنع القرار

                                                                                          ونشجع العمل على كل من الـصعيد اإلقليمـي والـوطين ودون الـوطين واحمللـي لتيـسري                    -    ٩٩
                          ضاء يف املــسائل البيئيــة،                                                                       ســبل احلــصول علــى املعلومــات ومــشاركة اجلمهــور واللجــوء إىل القــ  

   .           حسب االقتضاء
                                                                                             ونؤكــد علــى أن املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، مبــا فيهــا جلــان األمــم املتحــدة   -     ١٠٠

ــاد        ــز تكامــل األبع ــدور هــام يف تعزي ــام ب ــتعني عليهــا القي ــة، ي ــها دون اإلقليمي ــة ومكاتب                                                                                                             اإلقليمي
        ونـشدد    .                                        شكل متـوازن يف منطقـة كـل منـها                                                              االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة ب     

                           منظومة األمم املتحـدة، يف                            عدة قنوات من بينها                                               على ضرورة دعم هذه املؤسسات، عن طريق        
                                                                                           التنمية املستدامة وتنفيذها على حنـو فعـال، وضـرورة تيـسري االتـساق املؤسـسي وتنـسيق                    تفعيل  

                             هــذا الــصدد، حنــث هــذه    ويف  .                                                              الــسياسات واخلطــط والــربامج اإلمنائيــة ذات الــصلة باملوضــوع 
                                                                                                        املؤســسات علــى إيــالء األولويــة للتنميــة املــستدامة مــن خــالل مجلــة أمــور منــها زيــادة كفــاءة    
                                                                                                    وفعالية بناء القدرات، والقيام بوضع وتنفيذ االتفاقات والترتيبـات اإلقليميـة حـسب االقتـضاء،             

                  ادرات اإلقليميـة                        ونرحب أيـضا باملبـ      .                                                     وتبادل املعلومات وأفضل املمارسات والدروس املستفادة     
                                                                    ونسلم كذلك بضرورة كفالة إقامة صـالت فعالـة بـني العمليـات               .                              واألقاليمية للتنمية املستدامة  

                        ونـشجع علـى تعزيـز        .                                                                                     العاملية واإلقليميـة ودون اإلقليميـة والوطنيـة للنـهوض بالتنميـة املـستدامة             
                     ال تنفيــذ التنميــة                                                                                  جلــان األمــم املتحــدة اإلقليميــة ومكاتبــها دون اإلقليميــة، كــل بــصفته، يف جمــ  

   .        املستدامة
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                                                                                                   ونشدد على ضـرورة زيـادة اتـساق وتكامـل التخطـيط وعمليـة اختـاذ القـرارات علـى                     -     ١٠١
                                                                                                        الصعد الوطين ودون الوطين واحمللـي حـسب االقتـضاء، وحتقيقـا هلـذه الغايـة هنيـب بالبلـدان أن                     

                      اهليئـات والعمليـات                       عنـد االقتـضاء،                      أو احملليـة أو      /                     أو دون الوطنيـة و     /                         تعزز املؤسسات الوطنية و   
                                        ألغراض منها التنـسيق بـشأن مـسائل              وذلك                            شؤون التنمية املستدامة،     ب                         املتعددة األطراف املعنية    

   .                                                                        التنمية املستدامة وإتاحة التكامل الفعال بني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة
               شـراكة اجلـسر     ج      برنام                                                               ونرحب باملبادرات اإلقليمية واألقاليمية للتنمية املستدامة، مثل    -     ١٠٢

   .                                  مفتوح باب املشاركة فيه جلميع الشركاء                 وهو برنامج تطوعي       األخضر 
                                                                                         ونؤكد على ضرورة كفالة التزام سياسي طويل األجل بالتنميـة املـستدامة مـع مراعـاة           -     ١٠٣

                                                                                                الظـروف واألولويـات الوطنيـة، ونـشجع يف هـذا الـصدد مجيـع البلـدان علـى اختـاذ اإلجــراءات           
   .                     حقيق التنمية املستدامة                  والتدابري الالزمة لت

  
                     إطار العمل واملتابعة  -      خامسا  

                                              اجملاالت املواضيعية والقضايا الشاملة لعدة قطاعات  -    ألف   
ــزام الــسياسي املتجــدد بالتنميــة          -     ١٠٤ ــو تــأمني االلت ــدف املــؤمتر، وه ــأن حتقيــق ه ــسلم ب                                                                                                    ن

                            والقـضاء علـى الفقـر                                                            مواضيع االقتصاد األخضر يف سياق التنميـة املـستدامة               معاجلة              املستدامة، و 
           مـا جـاء                              لثغرات املتبقيـة يف تنفيـذ                     منا االلتزام بسد ا                                            واإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة، يتطلب      

                                             بالتنميــة املــستدامة، ومواجهــة التحــديات           املعنيــة                          ؤمترات القمــة الرئيــسية                           يف الوثــائق اخلتاميــة ملــ 
                                       املـذكورة أدنـاه يف إطـار العمـل                                                                               اجلديدة والناشئة، واغتنـام الفـرص اجلديـدة باختـاذ اإلجـراءات             

ــذ       ــوفري وســائل التنفي ــق ت ــضاء عــن طري ــدعم حــسب االقت ــذي حيظــى بال ــأن    .                                                                                       هــذا ال ــسلم ب                ون
                      املؤشـــرات املراعيـــة                                  ، حيثمـــا كـــان لـــذلك حمـــل،                                                 األهـــداف والغايـــات واملؤشـــرات، مبـــا فيهـــا

  ه         ذلك أنـ            ونالحـظ كـ    .                                            قياس التقـدم احملـرز وتـسريع وتريتـه                     هلا قيمتها يف                        لالعتبارات اجلنسانية،   
                                                                                        التقدم احملرز فيما خيص تنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها أدنـاه مـن خـالل التبـادل                            ميكن تعزيز   

   .                               الطوعي للمعلومات واملعارف واخلربات
  

                  القضاء على الفقر    
ــه   و  -     ١٠٥ ــسلم بأن ــى                 ن ــق عل ــام                        يف حــني مل يتب ــق       ٢٠١٥      ع ــستهدف لتحقي ــاريخ امل                                        وهــو الت

          حلــد مــن  ا                                  ، شــهدت بعــض املنــاطق تقــدما يف          ث ســنوات            ســوى ثــال                           األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
                                                                  وال يزال عـدد النـاس الـذين يعيـشون يف فقـر، ومعظمهـم                             كان متباينا                                الفقر، إال أن هذا التقدم      
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                                                                                        من النساء واألطفال الذين يشكلون أكثر الفئات تضررا، يتزايد يف بعـض البلـدان، وخباصـة يف      
   .                                 أقل البلدان منوا وال سيما يف أفريقيا

                                                                                      ونسلم بأن حتقيق النمو االقتصادي املطرد والشامل واملنصف يف البلدان النامية شـرط               -     ١٠٦
         ويف هــذا   .                                                                                       رئيـسي مـن شـروط القـضاء علـى الفقــر واجلـوع وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          

                                                                       ِّ                                       الصدد، نشدد على أن اجلهود الوطنية اليت تبذهلا البلدان النامية ينبغـي أن تكمِّلـها بيئـة متكينيـة                    
ــة        هتــدف  ــدان النامي ــة البل ــة      .                                               إىل توســيع فــرص تنمي ــالء األولوي ــضا علــى ضــرورة إي ــشدد أي                                                  ون

                                                                                                   القصوى للقضاء على الفقر يف إطـار خطـة األمـم املتحـدة للتنميـة، ومعاجلـة األسـباب اجلذريـة               
   .                                                                     للفقر وحتدياته باتباع استراتيجيات متكاملة ومنسقة ومتسقة على مجيع األصعدة

                                                            نيــات اســتفادة اجلميــع مــن اخلــدمات االجتماعيــة ميكــن أن                             ونــسلم بــأن تــشجيع إمكا-     ١٠٧
                                      وتـشكل نظـم احلمايـة االجتماعيـة          .                                                      يسهم مسامهة كبرية يف توطيد املكاسب اإلمنائية وحتقيقها       

                                                                                                   اليت تتصدى لعدم املساواة واالستبعاد االجتماعي وحتد منهما أمرا أساسيا للقـضاء علـى الفقـر                
                                                           ويف هـذا الـصدد، نـشجع بقـوة املبـادرات الراميـة               .     لفية                                    والنهوض بتحقيق األهداف اإلمنائية لأل    
   .                                إىل تعزيز احلماية االجتماعية للجميع

  
                                         األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة    

ــا إزاء حــق كــل فــرد يف احلــصول علــى طعــام مــأمون وكــاف      و  -     ١٠٨                                                                                            نعيــد تأكيــد التزاماتن
                                       األساسي لكـل فـرد يف أن يكـون                                                                  ومغذ، مبا يتفق مع احلق يف احلصول على غذاء كاف واحلق          

                                                                                 ونــسلم بــأن األمــن الغــذائي والتغذيــة أضــحيا حتــديا عامليــا ملحــا، ونعيــد   .                     يف مــأمن مــن اجلــوع
                                                                                                     كذلك يف هذا الصدد تأكيد التزامنا بتعزيز األمن الغـذائي وفـرص احلـصول علـى طعـام كـاف                    

                  ، مبـا يف ذلـك          ٢٠٠٩    ام                                                                           ومأمون ومغذ لألجيال احلالية واملقبلة وفقا ملبادئ روما املعتمدة يف عـ           
                                                                                                             األطفال دون سن الثانية، وذلـك باتبـاع اسـتراتيجيات وطنيـة وإقليميـة وعامليـة لألمـن الغـذائي                    

   .                     والتغذية، حسب االقتضاء
                                                                                                          ونسلم بأن نـسبة كـبرية مـن فقـراء العـامل تعـيش يف املنـاطق الريفيـة، وبـأن اجملتمعـات                        -     ١٠٩

                      ونــشدد علــى ضــرورة   .                          للعديــد مــن البلــدان                                                       الريفيــة تــضطلع بــدور هــام يف التنميــة االقتــصادية 
                                                         ال ســيما يف البلــدان الناميــة، علــى حنــو مــستدام مــن                                  التنميــة الزراعيــة والريفيــة،                 تنــشيط قطــاعي 

                                                          ونـــسلم بأمهيـــة اختـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لتلبيـــة   .                                                  الناحيـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة
                                    ها تعزيــز فــرص اســتفادة املنــتجني                                                                 احتياجــات اجملتمعــات الريفيــة علــى حنــو أفــضل، بوســائل منــ 

                          يعيـشون يف أوضـاع هـشة،        ومن                                                      الزراعيني، وخباصة صغار املنتجني والنساء والشعوب األصلية   
ــز فــرص وصــوهلم إىل األســواق، وضــمان       ــة، وتعزي                                                                                                مــن القــروض وغريهــا مــن اخلــدمات املالي

               يم والتـدريب                                                                                     حيازهتم لألراضي واستفادهتم من الرعاية الـصحية واخلـدمات االجتماعيـة والتعلـ            
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       ضــمان                                                              التكنولوجيــات املالئمــة امليــسورة التكلفــة، ألغــراض منــها                حــصوهلم علــى            واملعــارف و
                       ونكرر تأكيـد أمهيـة       .                                                                 الري وإعادة استخدام مياه الفضالت املعاجلة ومجع املياه وختزينها               كفاءة  
                مـن الغـذائي      األ                                                                                          املرأة الريفية بوصفها عنـصرا حيويـا يف تعزيـز التنميـة الزراعيـة والريفيـة و                     متكني  
                                                                                                      ونسلم أيضا بأمهيـة املمارسـات الزراعيـة املـستدامة التقليديـة، ومنـها الـنظم التقليديـة                    .         والتغذية

   .                            الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية                                    بالنسبة للكثريين ومن بينهم العديد من                 لإلمداد بالبذور، 
                   زيــادة اإلنتــاج                                                                               وإذ نالحــظ تنــوع الظــروف والــنظم الزراعيــة، فإننــا نعقــد العــزم علــى-     ١١٠

                                                                                                واإلنتاجية املستدامني يف جمال الزراعة على الصعيد العاملي، بوسائل منها حتـسني أداء األسـواق               
ــادة          ــة، بزي ــدان النامي ــسبة للبل ــدويل، ال ســيما بالن ــاون ال ــز التع ــادل التجــاري وتعزي                                                                                                                 ونظــم التب

           ومــن بــني   .       ريــاف                                                                               االســتثمار العــام واخلــاص يف الزراعــة املــستدامة وإدارة األراضــي وتنميــة األ  
ــدعم   ــسية لالســتثمار وال ــستدامة؛ واهلياكــل األساســية      :                                         اجملــاالت الرئي ــة امل                                                          املمارســات الزراعي

                                                                                                   وقــدرات التخــزين ومــا يتــصل بــذلك مــن تكنولوجيــات يف األريــاف؛ والبحــث والتطـــوير          
ــة وسالســل             فيمــا ــة قوي ــات زراعي ــستدامة؛ وتطــوير تعاوني ــة امل ــات الزراعي ــق بالتكنولوجي                                                                                                 يتعل

                              ونـسلم أيـضا بـضرورة أن         .                                                                   ة املضيفة للقيمة؛ وتعزيـز الـروابط بـني احلواضـر واألريـاف                 األنشط
   ّ                                                                                               تقلّــص إىل حــد كــبري خــسائر مــا بعــد احلــصاد ونفايــات األغذيــة علــى طــول سلــسلة اإلمــداد   

   .       بالغذاء
             شمل احملاصــيل      تــ                        زراعــة أكثــر اســتدامة                وتعزيــز ودعــم                                   ونعيــد تأكيــد ضــرورة تــشجيع -     ١١١

                                  حتسني األمـن الغـذائي والقـضاء                تسهم يف                                  صائد األمساك وتربية املائيات،                         واملواشي واحلراجة وم  
                                                                                                 وتتوافر فيهـا مقومـات االسـتمرار مـن الناحيـة االقتـصادية وتكفـل يف الوقـت نفـسه                                على الفقر   

                                                                                             األراضــي وامليــاه واملــوارد اجلينيــة النباتيــة واحليوانيــة والتنــوع البيولــوجي والــنظم                 احلفــاظ علــى 
                ونـسلم أيـضا      .                                                                       لقـدرة علـى التكيـف مـع تغـري املنـاخ والكـوارث الطبيعيـة                                     اإليكولوجية وتعـزز ا   

   .                                                                       بضرورة احلفاظ على العمليات اإليكولوجية الطبيعية اليت تدعم نظم إنتاج األغذية
                                                                                       ونشدد على ضرورة تعزيز نظم تربية املواشي على حنو مستدام، بوسائل منها حتـسني               -     ١١٢

                                                       ت والتشريعات والقواعد واألنظمة الوطنيـة، وتعزيـز                                                 املراعي وخطط الري مبا يتفق مع السياسا      
ــع        ــوان ومن ــة للقــضاء علــى أمــراض احلي ــاه علــى حنــو مــستدام، واجلهــود املبذول                                                                                                          نظــم إدارة املي
                                                                                                  انتــشارها، ونــسلم بــالترابط احلاصــل بــني ســبل كــسب املــزارعني، مبــن فــيهم الرعــاة، وصــحة   

   .      املاشية
                                        الـنظم اإليكولوجيـة البحريـة الـصحية       ه       تؤديـ                                                  ونشدد أيـضا علـى الـدور احلاسـم الـذي           -     ١١٣

                               ألمـن الغـذائي والتغذيــة، ويف                         املـستدامة يف كفالــة ا                    وتربيــة املائيـات             املـستدامة                   ومـصايد األمسـاك   
   .                             توفري سبل كسب الرزق ملاليني الناس
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                                                                                              ونعقــد العــزم علــى اختــاذ إجــراءات لتعزيــز البحــوث الزراعيــة واخلــدمات اإلرشــادية    -     ١١٤
                                                                              حسني اإلنتاجية واالستدامة يف جمال الزراعـة مـن خـالل التبـادل الطـوعي                                     والتدريب والتعليم لت  

ــسليمة   ــارف واملمارســات ال ــى        .                                  للمع ــرص احلــصول عل ــى حتــسني ف ــزم كــذلك عل ــد الع                                                             ونعق
                                                                                                        املعلومــات واملعــارف والدرايــة التقنيــة، بوســـائل منــها التكنولوجيــات اجلديــدة للمعلومـــات        

                                                   واملشتغلني باحلراجة من االختيار من بـني أسـاليب                                                 واالتصاالت اليت متكن املزارعني والصيادين      
ــي     ــاج الزراع ــتدامة اإلنت ــق اس ــة لتحقي ــق       .                                                   متنوع ــا يتعل ــدويل فيم ــاون ال ــز التع ــدعو إىل تعزي                                                         ون

   .                               بالبحوث الزراعية من أجل التنمية
               ممـا يتجـسد يف                                                                           ونعيد تأكيد أمهية عمل جلنة األمن الغـذائي العـاملي وطابعهـا الـشامل،      -     ١١٥

                   املـستدامني الـيت                                                                دورها يف تيسري تقييمات اإلنتاج الغـذائي واألمـن الغـذائي                بينها                 أمور عدة من    
                                                                           ونــشجع البلــدان علــى إيــالء االعتبــار الواجــب لتنفيــذ املبــادئ                                          تبــادر البلــدان إىل إجرائهــا،   

ــازة األراضــ      ــسؤولة حلي ــشأن اإلدارة امل ــة ب ــيت وضــعتها اللجن ــة ال ــة الطوعي            ومــصائد  ي                                                                                          التوجيهي
                                           وحنــيط علمــا باملناقــشات اجلاريــة بــشأن    .                                   يف ســياق األمــن الغــذائي الــوطين                    األمســاك والغابــات 

                                                                                                       االستثمار الزراعي املسؤول يف إطار جلنة األمـن الغـذائي العـاملي، ومبـادئ االسـتثمار الزراعـي                  
   .      املسؤول
                                                                                            ونشدد على ضرورة التصدي لألسـباب اجلذريـة للتقلـب املفـرط يف أسـعار األغذيـة،                   -     ١١٦

                                                                                اهليكلية، على مجيع املستويات، وضـرورة إدارة املخـاطر املرتبطـة باالرتفـاع                                 مبا يف ذلك أسبابه     
                                                                                                        والتقلب املفرط ألسعار السلع األساسية الزراعيـة وعواقبـهما علـى األمـن الغـذائي والتغذيـة يف                  

   .                                           العامل، وعلى صغار املزارعني وسكان احلضر الفقراء
ــوافر معلومــات دقيقــة وشــفافة يف الو   -     ١١٧ ــة ت                                  قــت املناســب للمــساعدة علــى                                                               ونؤكــد أمهي

ــات          ــام معلوم ــا بنظ ــصدد علم ــذا ال ــة، وحنــيط يف ه ــعار األغذي ــرط ألس ــب املف ــصدي للتقل                                                                                                     الت
                                                                                                      األسواق الزراعية الذي تستـضيفه منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، وحنـث املنظمـات                   
ــة املــشاركة واألطــراف الفاعلــة مــن القطــاع اخلــاص واحلكومــات علــى ضــمان تعمــيم                                                                                                       الدولي

   .                                                        منتجات إعالمية عالية اجلودة عن أسواق األغذية يف الوقت املناسب
                                                                                                  ونعيد تأكيد أن إقامة نظام جتاري عـاملي متعـدد األطـراف يـستند إىل قواعـد ومنفـتح                    -     ١١٨

                                                                                               وغري متييزي ومنصف سوف يعزز تنمية الزراعة واألرياف يف البلدان النامية ويـسهم يف حتقيـق                
                                                   االسـتراتيجيات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة                          على ضمان تشجيع         وحنث    .                      األمن الغذائي العاملي  

                                                                                                شاركة املزارعني، وال سيما صغار املـزارعني، مبـن فـيهم النـساء، يف األسـواق األهليـة واحملليـة               مل
   .                  واإلقليمية والدولية
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                    املياه والصرف الصحي    
                       حيـث أهنـا تـرتبط        ،                          التنميـة املـستدامة                                 تعد عنصرا جوهريا من عناصر                      نسلم بأن املياه     و  -     ١١٩
                                                 ولـذلك نكـرر التأكيـد علـى أمهيـة إدراج             .                                                   بعـدد مـن التحـديات العامليـة الرئيـسية           ا       وثيق  ا      ارتباط

                                                                                                         مـسألة امليـاه يف التنميـة املـستدامة، ونـشدد علـى مـا للميـاه والـصرف الـصحي مـن أمهيـة بالغــة             
   .                                  ضمن األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة

                                                        جوهانــسربغ للتنفيــذ وإعــالن األلفيــة مــن التزامــات                                      وجنــدد تأكيــد مــا ورد يف خطــة  -     ١٢٠
                                                                                                     ترمي إىل خفض نسبة السكان الذين ال حيصلون علـى ميـاه الـشرب املأمونـة واملرافـق الـصحية                    

ــول عــام    ــوارد       ٢٠١٥                                    األساســية إىل النــصف حبل                                                  ، وإىل اســتحداث أســلوب متكامــل إلدارة م
                                     ضمن اسـتخدام امليـاه مبـا يراعـي                                                                              املياه، ووضع خطط لتحقيق الكفـاءة يف اسـتعمال امليـاه، مبـا يـ              

                    ً                                                              ونلتزم بالعمل تدرجيياً على متكني اجلميـع مـن احلـصول علـى ميـاه الـشرب املأمونـة           .         االستدامة
ــاً       ــار ذلــك أمــراً الزم                                                                   ً     ً                            وامليــسورة ومــن الوصــول إىل مرافــق الــصرف الــصحي األساســية، باعتب

                 ن كــبري يف األخــذ                                           ومحايــة الــصحة البــشرية، وبتحقيــق حتــس                ومتكــني املــرأة                        للقــضاء علــى الفقــر 
          ويف هـذا     .                                                                                                 بالنهج املتكامل يف إدارة مـوارد امليـاه علـى مجيـع املـستويات وعلـى النحـو املناسـب                   

            البلـدان                                                   املتعلقـة بـدعم هـذه اجلهـود، ال سـيما جهـود                             د متـسكنا االلتزامـات     ي ك       كرر تأ          الصدد، ن 
   .     لوجيا                                                                    النامية، من خالل حشد املوارد من مجيع املصادر، وبناء القدرات، ونقل التكنو

ــصرف        -     ١٢١ ــة وال ــشرب املأمون ــاه ال ــسان يف مي ــة حبــق اإلن ــا املتعلق ــد التزاماتن                                                                                                  وجنــدد تأكي
                                    ً                                                            الصحي، وهو حق سنسعى إىل إعماله تدرجيياً ملصلحة شعوبنا يف إطار االحترام التـام للـسيادة                

            املـاء مـن    ”  ،     ٢٠١٥-    ٢٠٠٥              ً                                                 وال يفوتنا أيضاً أن نؤكد التزامنـا بالعقـد الـدويل للعمـل           .        الوطنية
   . “         أجل احلياة

                                                                                              ونسلم بالدور الرئيسي الذي تضطلع به النظم اإليكولوجية يف احلفاظ علـى امليـاه مـن                 -   ١٢٢
                               ُ                                                            حيث كميتها ونوعيتها، ونؤيد ما ُيتخذ من إجراءات ضمن احلـدود الوطنيـة لكـل بلـد هبـدف           

   .                                                  محاية هذه النظم اإليكولوجية وإدارهتا مبا يضمن االستدامة
                                                                اذ التـــدابري الالزمـــة ملعاجلـــة آثـــار الفيـــضانات وموجـــات                                 ونـــشدد علـــى ضـــرورة اختـــ-     ١٢٣

                                                                                                           اجلفاف، وندرة امليـاه، والعنايـة مبـسألة حتقيـق التـوازن بـني املتـاح مـن إمـدادات امليـاه والطلـب                
                                                                                                 على املياه، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، االلتجاء إىل موارد امليـاه غـري التقليديـة، وحـشد املـوارد          

                                                                        ىن التحتية الالزمة لتقـدمي اخلـدمات املتعلقـة بامليـاه والـصرف الـصحي،                                  املالية، واالستثمار يف الب   
   .                          مبا يتالءم واألولويات الوطنية

                                                                                               ونؤكد ضرورة اختاذ التدابري الالزمـة لتحقيـق اخنفـاض كـبري يف تلـوث امليـاه وحتـسني                    -     ١٢٤
              ءة اسـتخدام                                                                                         نوعية املياه، وحتقيق حتسن كبري يف أعمال معاجلة املياه املستعملة، والرفع مـن كفـا              
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ــاه   ــاه، وتقلــيص الفاقــد مــن املي ــة      .                                          املي                                                                ولتحقيــق هــذا الغــرض، نؤكــد ضــرورة املــساعدة الدولي
   .              والتعاون الدويل

  
           الطاقـــة    

                                                                                       نسلم مبا للطاقة من دور حاسم يف التنمية، حيث إن احلصول علـى خـدمات الطاقـة                  و  -     ١٢٥
ــاذ األرواح     ــر وإنق ــى الفق ــضاء عل ــسهم يف الق ــستدامة ي ــة امل ــصحة،                                                                          احلديث ــشرية وحتــسني ال                               الب

ــسانية األساســية    ــة االحتياجــات اإلن ــى تلبي ــساعد عل                                      ونؤكــد أن هــذه اخلــدمات ضــرورية     .                                                           وي
                                                     ً                                                  لإلدماج االجتماعي واملـساواة بـني اجلنـسني، وأن الطاقـة هـي أيـضاً أحـد املـدخالت الرئيـسية                     

            ص يف مجيـع                  بليون شـخ      ١,٤                                                ونلتزم بتيسري مهمة تقدمي الدعم الالزم لتمكني          .               الالزمة لإلنتاج 
                            ونـدرك أن احلـصول علـى         .                         ً                                         أحناء العامل ال حيصلون حالياً على هذه اخلدمات من الوصول إليها          

   .                                                 هذه اخلدمات أمر بالغ األمهية لتحقيق التنمية املستدامة
                                                                                    ونــشدد علــى ضــرورة التــصدي للتحــدي املتمثــل يف حــصول اجلميــع علــى خــدمات   -     ١٢٦

                                                           سبة للفقــراء غــري القــادرين علــى دفــع تكــاليف هــذه                                                  الطاقــة احلديثــة املــستدامة، وال ســيما بالنــ 
                                                             وشدد علـى ضـرورة اختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات لتحـسني              .                               اخلدمات حىت عندما تكون متاحة    

                                                                                                       هــذه احلالــة، بطــرق منــها حــشد املــوارد املاليــة الكافيــة، هبــدف تقــدمي هــذه اخلــدمات بطــرق     
                              قبولــة اجتماعيــا وبيئيــا يف                                                                           مأمونــة، وبأســعار معقولــة، وعلــى حنــو ســليم اقتــصاديا، وبطريقــة م  

   .               البلدان النامية
                                                                                                  وجندد تأكيـد تأييـدنا لتنفيـذ سياسـات واسـتراتيجيات علـى الـصعيدين الـوطين ودون                   -     ١٢٧

                                                                                                        الوطين تنطلق من الظروف الوطنية والطموحات اإلمنائية الـيت ينفـرد هبـا كـل بلـد، وذلـك عـن                     
                                          تياجـات اإلمنائيـة، مبـا يف ذلـك مـن                                                                        طريق استخدام مزيج من أصناف الطاقة املناسبة لتلبيـة االح         

ــضة      ــا مـــن التكنولوجيـــات املنخفـ ــددة وغريهـ ــة املتجـ ــتخدام مـــصادر الطاقـ ــادة اسـ                                                                                                        خـــالل زيـ
ــة          ــات الطاق ــى تكنولوجي ــاد عل ــادة االعتم ــة، وزي ــتخدام الطاق ــاءة اس ــادة كف ــات، وزي                                                                                                          االنبعاث

             دام ملـوارد                                                                                       املتطورة، مبا يف ذلك تكنولوجيات الوقـود األحفـوري األنظـف، واالسـتخدام املـست              
                                                                                ونلتزم بتـشجيع حـصول اجلميـع علـى خـدمات الطاقـة احلديثـة املـستدامة مـن             .                  الطاقة التقليدية 

                                                               ِّ                                         خالل بـذل اجلهـود علـى الـصعيدين الـوطين ودون الـوطين، يف مجلـة أمـور، هبـدف مـدِّ شـبكة                         
                                                                                                     الكهربــاء وتوزيــع وســائل الطــبخ والتدفئــة املــستدامة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل اختــاذ إجــراءات  

                وحنــث احلكومــات   .                                                                       نيـة لتبــادل أفـضل املمارســات واعتمــاد الـسياسات، حــسب االقتـضاء        تعاو
                                                                                                            علـــى هتيئـــة بيئـــات مواتيـــة تيـــسر االســـتثمارات العامـــة واســـتثمارات القطـــاع اخلـــاص يف         

   .                                       تكنولوجيات الطاقة األنظف املفيدة واملطلوبة
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                   لطاقـة املتجـددة                                                                            ونسلم بأن حتسني كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة حصة تكنولوجيـا ا           -     ١٢٨
                                                                                                       والتكنولوجيا األنظف والفعالة من حيث الطاقة، أمور مهمة لتحقيـق التنميـة املـستدامة، مبـا يف                 

                                                                       ونـسلم أيـضا بـضرورة اختـاذ تـدابري تـضمن كفـاءة اسـتخدام                  .                                    ذلك معاجلة ظـاهرة تغـري املنـاخ       
    ميم                                                                                              الطاقــة يف التخطــيط احلــضري واملبــاين والنقــل، ويف إنتــاج الــسلع واخلــدمات، ويف تــص        

                                                                                         ونــسلم كــذلك بأمهيــة تعزيــز احلــوافز املــشجعة للكفــاءة يف اســتخدام الطاقــة وإزالــة   .          املنتجــات
ــع        ــشجيع البحــث والتطــوير يف مجي ــا يف ذلــك ت ــة املتعــددة، مب ــع مــصادر الطاق                                                                                                       مثبطاهتــا، وتنوي

   .                    سيما البلدان النامية              البلدان، و ال
         ، والــيت  “                          طاقــة املـستدامة للجميــع   ال ”                                                    ونـشري إىل إطــالق مبـادرة األمــني العــام املـسماة    -     ١٢٩

        ً      وحنـن مجيعـاً      .                                                                                            تركز علـى احلـصول علـى الطاقـة وكفـاءة اسـتخدام الطاقـة والطاقـات املتجـددة                  
                                                                     ً                           عاقدون العزم على العمل من أجل جعل الطاقة املستدامة للجميع واقعا ملموسـاً، ومـن خـالل               

            ونـدرك أن     .                 دهـار العـاملي                                                                           ذلك، املساعدة يف القضاء على الفقر وحتقيق التنميـة املـستدامة واالز           
                                                                                                                  األنشطة اليت تقوم هبـا البلـدان يف القـضايا األوسـع نطاقـا املتـصلة بالطاقـة تتـسم بأمهيـة كـبرية،                        
                                                                                                                  وهي مرتبة من حيث أولويتها وفقا ملـا يواجهـه كـل بلـد مـن حتـديات، ومـا هـو متـاح لـه مـن                            

   .     تعددة                                                                قدرات، وما يعيشه من ظروف، مبا يف ذلك ما هو متاح من مصادر الطاقة امل
  

                  السياحة املستدامة    
ــدورها أن        و  -     ١٣٠ ــا حــسن التخطــيط واإلدارة، يكــون مبق ــيح هل ــسياحة، إذا أُت                       ُ                                                                  نؤكــد أن ال

ــة، وأن هلــا صــالت وثيقــة بالقطاعــات       ــة املــستدامة الثالث                                                                                                         تــسهم إســهاما كــبريا يف أبعــاد التنمي
                     ونـدرك احلاجـة إىل    .                           ً                  ً                        األخرى، وبإمكاهنا أن ختلق فرصاً للعمل الالئق وفرصاً للنشاط التجـاري        

                                                                                                             دعم أنشطة السياحة املـستدامة وبنـاء القـدرات ذات الـصلة الـيت تـشيع الـوعي البيئـي، وحتفـظ                      
                                                                                                                  البيئة وحتميهـا، وحتتـرم احليـاة الربيـة والغطـاء النبـايت والتنـوع البيولـوجي والـنظم االيكولوجيـة                     

ــة وســبل عيــشها مــ     ــة اجملتمعــات احمللي               ن خــالل دعــم                                                                                     والتنــوع الثقــايف، وحتــسن مــستوى رفاهي
                                             ونــدعو إىل تعزيــز الــدعم املقــدم ألنــشطة     .                                                            اقتــصاداهتا احملليــة والبيئــة البــشرية والطبيعيــة ككــل  

                                                                                                               السياحة املستدامة وبنـاء القـدرات ذات الـصلة يف البلـدان الناميـة مـن أجـل املـسامهة يف حتقيـق                       
   .                التنمية املستدامة

                                  مبــا يف ذلــك الــسياحة البيئيــة                                                              ونــشجع علــى تعزيــز االســتثمار يف الــسياحة املــستدامة،  -     ١٣١
                                                                                                        والسياحة الثقافية، وذلـك بطـرق منـها إنـشاء املقـاوالت الـصغرية واملتوسـطة وتيـسري احلـصول                    
ــراء           ــة للفق ــصغر املقدم ــة ال ــروض البالغ ــادرات الق ــن خــالل مب ــك م ــا يف ذل ــل، مب ــى التموي                                                                                                           عل

  .                        للـسياحة البيئيـة                                                                                    والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف املنـاطق الـيت تزخـر بإمكانـات كـبرية              
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                                                                                             ويف هذا الصدد، نؤكد أمهية وضع ما يناسب من مبادئ توجيهيـة ولـوائح، حيثمـا كـان ذلـك             
   .            ً                                                              ضروريا، وفقاً لألولويات والتشريعات الوطنية هبدف تعزيز السياحة املستدامة ودعمها

  
               النقل املستدام    

                            فالنقـل املـستدام يعـزز        .     دامة                                                                   نشري إىل أن النقل والتنقل أمران حموريان يف التنميـة املـست            -     ١٣٢
                                                 وهو يكفل الرفع مـن مـستوى التكامـل االقتـصادي       .                                       النمو االقتصادي ويزيد من سهولة التنقل  

                                                                     ونـسلم بأمهيـة حتقيـق الكفـاءة يف نقـل األشـخاص والبـضائع،                 .                                     مع احترام البيئة يف الوقت ذاتـه      
                            اعتبار ذلك وسـيلة لتحـسني                                                                         وبأمهية الوصول إىل وسائل النقل السليمة بيئيا واآلمنة وامليسورة ب         

                                                                                                العدالة االجتماعية والصحة وقدرة املدن على التكيف والصالت القائمة بـني املراكـز احلـضرية               
                                                  ويف هــذا الــصدد، نــضع يف احلــسبان الــسالمة علــى   .                                                  واملنــاطق الريفيــة وإنتاجيــة املنــاطق الريفيــة

   .     تدامة                    ً                                      الطرق باعتبارها جزءاً من جهودنا الرامية إىل حتقيق التنمية املس
                                                                                       ونؤيد استحداث شبكات للنقل املستدام، مبا يف ذلك شبكات للنقل املتعدد الوسـائل              -     ١٣٣

                                                                                                       تتسم بالكفاءة يف استخدام الطاقة، وال سيما شـبكات النقـل العـام اجلمـاعي، واملركبـات الـيت                   
  ىل                     ونـسلم باحلاجـة إ      .                                                                        تسري بالوقود النظيف، إضافة إىل حتسني شبكات النقل يف املناطق الريفية          

                                                                                                إشاعة األخذ بنهج متكامل يف صنع السياسات علـى املـستويات الـوطين واإلقليمـي واحمللـي يف                  
                                       ونسلم أيضا بـأن االحتياجـات اإلمنائيـة      .                            ً                      جمال خدمات وشبكات النقل خدمةً للتنمية املستدامة     

   اء                                                                                                               اخلاصة للبلدان غري الـساحلية وبلـدان املـرور العـابر الناميـة يـتعني وضـعها يف احلـسبان يف أثنـ                      
                                                                     ونـسلم بـضرورة تقـدمي الـدعم الـدويل للبلـدان الناميـة يف                 .                                     إنشاء شبكات للنقل العابر املستدام    

   .         هذا الصدد
  

                                  املدن واملستوطنات البشرية املستدامة    
                   ُ                                                             ندرك أن املدن، إذا أُحسن ختطيطها وتطويرها، مبا يف ذلك من خـالل األخـذ بنـهج             و  -     ١٣٤

ــد     ــا، صــارت مه ــا وإدارهت ــة يف ختطيطه ــتدامة االقتــصادية                                                     متكامل ــا االس ــق هل ــات تتحق  ً                                                  اً جملتمع
                                                                                   ويف هذا الـصدد، نـسلم بـضرورة األخـذ بنـهج متكامـل يف جمـال التنميـة                     .                     واالجتماعية والبيئية 

                                                                                                    احلضرية واملستوطنات البشرية يقوم على توفري السكن والـبىن التحتيـة بتكلفـة يـسرية، ويعطـي                 
                              ونلتـزم بالعمـل مـن أجـل        .                  ملنـاطق احلـضرية                                                            األولوية لتحـسني أحـوال األحيـاء الفقـرية وجتديـد ا           

                                                                                حتسني جودة املستوطنات البشرية، مبا يف ذلك حتسني ظروف املعيشة والعمـل لـسكان املراكـز     
                                                                                                     احلــضرية واملنــاطق الريفيــة يف إطــار الــسعي إىل القــضاء علــى الفقــر حــىت يتــسىن جلميــع البــشر   

ــسكن ووســائل التنقــل     ــضرورة   و  .                                                                      احلــصول علــى اخلــدمات األساســية وعلــى ال ــضا ب ــسلم أي                         ن
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                                                                                                           احلفاظ، على النحـو املناسـب، علـى التـراث الطبيعـي والثقـايف للمـستوطنات البـشرية، وإحيـاء                    
   .                                  املواقع التارخيية، وتأهيل مراكز املدن

                                                             هنـــج متكامـــل يف تـــصميم املـــدن املـــستدامة واملـــستوطنات                      بـــالترويج التبـــاع             ونلتـــزم -     ١٣٥
                                                  قـدمي الـدعم للـسلطات احملليـة، وزيـادة الـوعي                                                         احلضرية ويف تشييدها، مبا يف ذلـك مـن خـالل ت           

  .                                                                                                  العام، وتعزيز مشاركة سكان املراكز احلضرية، مبا يف ذلك الفقراء منـهم، يف صـنع القـرارات                
ــدعم خــدمات اإلســكان واخلــدمات         ــيت ت ــستدامة ال ــة امل ــز سياســات التنمي ــضاً بتعزي ــزم أي            ً                                                                                           ونلت

                                          صـحية للجميـــع، وال سـيما لألطفـال                                                                  االجتماعية الشاملة للجميع؛ وبتوفري بيئة عيش مأمونة و       
                                                                                                  والشباب والنساء واملسنني واملعوقني؛ وتـوفري النقـل والطاقـة املـستدامني وامليـسورين؛ وحتـسني                
                                                                                                املساحات اخلضراء واآلمنة يف املدن ومحايتها وإحيائها؛ وتوفري ميـاه الـشرب ومرافـق الـصرف                

                                         فـرص للعمـل الالئـق؛ والرفـع مـن                                                                           الصحي املأمونة والنقية؛ وتوفري نوعية هـواء صـحية؛ وخلـق            
                                    ونؤيـد كـذلك اإلدارة املـستدامة         .                                                      مستوى التخطيط احلضري، وحتسني أحوال األحياء الفقـرية       

   ).                                                                      القـائم علـى التخفـيض، وإعـادة االسـتخدام، وإعـادة التـدوير            (                                 للنفايات باتباع النهج الثالثي     
ــارات احلــد مــن       ــة أن ُتراعــى يف التخطــيط احلــضري اعتب ــى أمهي ــشدد عل                   خمــاطر الكــوارث                    ُ                                                             ون

                                                                      ونعتـرف بـاجلهود الـيت تبـذهلا املـدن لتحقيـق التـوازن مـع                  .                                   والقدرة على التكيف وخماطر املناخ    
   .                            املناطق الريفية يف جمال التنمية

                                                                                                   ونؤكد على أمهيـة زيـادة عـدد املنـاطق احلـضرية الكـربى واملـدن والبلـدات الـيت تنفـذ                   -     ١٣٦
                                             بطـرق مـستدامة كـي تـستوعب بفعاليـة                                                                سياسات يف جمال التخطـيط احلـضري وتـصميم املـدن            

                                   ونـشري إىل أن التخطـيط احلـضري          .                    ُ                                                  النمو الـسكاين الـذي ُيتوقـع أن تـشهده يف العقـود القادمـة              
                                                                                                      املــستدام يــستفيد مــن إشــراك اجلهــات املعنيــة املتعــددة، كمــا يــستفيد مــن االســتغالل الكامــل    

                    منــها باالجتاهــات                                                                               للمعلومــات والبيانــات املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق
                                           ونــسلم بالــدور اهلــام الــذي تقــوم بــه   .                                                          الدميوغرافيــة، وتوزيــع الــدخل، واملــستوطنات العــشوائية

ــدن          ــصميم امل ــشروع يف ت ــن ال ــدءاً م ــستدامة، ب ــصور للمــدن امل ــة يف وضــع ت ــسلطات البلدي                                                ً                                                      ال
       اءة يف       ً                                                                                  ووصوالً إىل إحياء املدن واألحياء القدمية، مبا يف ذلك من خالل اعتماد برامج ذات كفـ               

        ونـسلم    .                                                                                             استخدام الطاقة يف إدارة املباين وإنشاء شبكات نقـل مـستدامة تالئـم الظـروف احملليـة                
                                                                                              كذلك بأمهية التخطيط لتنويع الوسائل املسخدمة، وبأمهية التشجيع على التنقل دون اسـتعمال             
                                                                                                      وســائل مــزودة مبحركــات، وذلــك بطــرق منــها تعزيــز الــبىن التحتيــة الــيت يــستعملها الراجلــون   

   .                      راكبو الدراجات اهلوائية و
   ويف    .                                         ً     ً                                        ونسلم بأن للشراكات بني املدن والبلدات دوراً هاماً يف تعزيز التنمية املـستدامة             -     ١٣٧

                                                                                                         هذا الصدد، نشدد علـى ضـرورة تعزيـز آليـات وخطـط التعـاون القائمـة، وترتيبـات الـشراكة،                   
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                     ئــل بــصورة منــسقة  و  امل                                                                             وغريهــا مــن أدوات التنفيــذ الالزمــة للــدفع قــدما بتنفيــذ جــدول أعمــال 
                                                              ً                                            ومبــشاركة فعالــة مــن مجيــع الكيانــات املعنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة، ســعياً وراء اهلــدف العــام    

                                                  ونسلم كذلك باحلاجة املـستمرة لتقـدمي مـسامهات           .                                           املتمثل يف حتقيق التنمية احلضرية املستدامة     
                     ف ضـمان التنفيـذ                                                                                         مالية كافية وقارة ملوئل األمـم املتحـدة ومؤسـسة املـستوطنات البـشرية، هبـد               

   .                                                      العاملي امللموس جلدول أعمال املوئل يف الوقت املناسب وبفعالية
  

               الصحة والسكان    
                                                                                                 نسلم بأن الصحة شرط مـسبق جلميـع األبعـاد الثالثـة للتنميـة املـستدامة ونتيجـة مـن                     و  -     ١٣٨

  م                                                                 أنـه ال ميكـن حتقيـق أهـداف التنميـة املـستدامة إال يف ظـل عـد            درك     ونـ   .                      نتائجها ومؤشر عليها  
                                                                                                       ارتفــاع معــدل انتــشار األمــراض املوهنــة املعديــة وغــري املعديــة، وحيثمــا يــتمكن الــسكان مــن     

        العمـل                                   ولقـد رسـخ يف وجـداننا أن           .                                                              الوصول إىل حالة من الرفاه البـدين والعقلـي واالجتمـاعي          
                      والفئـــات الـــضعيفة                                                                                       املتعلـــق باحملـــددات االجتماعيـــة والبيئيـــة للـــصحة، ســـواء بالنـــسبة للفقـــراء 

       تـنعم                     منتجة اقتـصاديا                                                          عمل له أمهيته يف بقاء جمتمعات عادلة حتتضن اجلميع،                 كافة،          السكان     أو
                                                                                         ونــدعو إىل اإلعمــال الكامــل للحــق يف التمتــع بــأعلى مــستوى مــن الــصحة البدنيـــة     .         بالــصحة

   .                    والعقليـة ميكـن بلوغه
                                                                                                 نسلم أيـضا بأمهيـة التغطيـة الـصحية الـشاملة لتعزيـز الـصحة والتماسـك االجتمـاعي                    و  -     ١٣٩

                                                                  ونتعهد بتعزيز الـنظم الـصحية مـن أجـل تـوفري التغطيـة                .                                        والتنمية البشرية واالقتصادية املستدامة   
ــة  ــشاملة العادل ــة     .                     ال ــع اجلهــات الفاعل ــدعو إىل إشــراك مجي ــة                                              ون                             يف العمــل املنــسق املتعــدد           املعني

   .                                                        القطاعات لتلبية االحتياجات الصحية لسكان العامل على حنو عاجل
                                                                            قص املناعـة البـشرية واإليـدز واملالريـا والـسل واألنفلـونزا وشـلل                                نؤكد أن فريوس ن    و  -     ١٤٠

ــزم مبــضاعفة       ــة خطــرية، ونلت ــزال متثــل شــواغل عاملي ــة األخــرى ال ت                                                                                                   األطفــال واألمــراض املعدي
                                                                                               اجلهود لتحقيق استفادة اجلميع من الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وعالج املصابني بـه               

                                                                              لقـضاء علـى انتقـال اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية مـن                                                 وتقدمي الرعاية والدعم هلم، وا    
                                                 مكافحة املالريا والسل وأمراض املناطق املداريـة             جهود          بتجديد        كذلك         نلتزم   و                 األم إىل الطفل،    

   .          وتعزيزها      املهملة
                                                                                    نعترف بأن عبء األمراض غري املعدية وخطرها يشكالن أحد أكرب التحديات املاثلـة              -     ١٤١

                          ونلتـزم بتعزيـز الـنظم      .                                                                تدامة علـى الـصعيد العـاملي يف القـرن احلـادي والعـشرين                             أمام التنمية املس  
                                                                                                                 الصحية مـن أجـل تـوفري التغطيـة الـشاملة العادلـة، وتعزيـز االسـتفادة بتكلفـة معقولـة مـن نظـم                     
                                                                                                    الوقايــة مــن األمــراض غــري املعديــة وعــالج املــصابني هبــا وتقــدمي الرعايــة والــدعم هلــم، وخاصــة 

  .                                                                          اض القلب واألوعية الدموية، واألمـراض التنفـسية املزمنـة، والـسكري                                أمراض السرطان، وأمر  
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                                                                                                           ونلتــزم أيــضا بإنــشاء أو تعزيــز سياســات وطنيــة متعــددة القطاعــات للوقايــة مــن األمــراض           
                                                                      ونسلم بأن احلد من أشكال التلوث، من قبيل تلوث املـاء واهلـواء               .                        املعدية والسيطرة عليها     غري

   .                  ر إجيابية على الصحة                             والتلوث الكيميائي يؤدي إىل آثا
                  املتعلـق جبوانـب            تفـاق    ال                                                                   نعيد تأكيد احلق يف االستخدام الكامل لألحكـام الـواردة يف ا            -     ١٤٢

                           املتعلق جبوانـب التجـارة           تفاق   ال                                             قوق امللكية الفكرية، وإعالن الدوحة بشأن ا                        التجارة املتصلة حب  
                              م ملنظمــة التجــارة العامليــة                                                             امللكيــة الفكريــة والــصحة العامــة، وقــرار اجمللــس العــا                 املتــصلة حبقــوق 

            ، وتعـديل                          املـشار إليـه آنفـا                              من إعـالن الدوحـة        ٦                            أغسطس بشأن تنفيذ الفقرة      /     آب   ٣٠       املؤرخ  
                                                                                                من االتفاق، عند االنتهاء من إجراءات القبول الرمسية، وهي املادة الـيت تـوفر املرونـة                   ٣١       املادة  

                             علـى األدويـة، والتـشجيع                                                                                   يف محاية الصحة العامـة، وال سـيما، تعزيـز إمكانيـة حـصول اجلميـع                 
   .                                            على تقدمي املساعدة للبلدان النامية يف هذا الصدد

                                                                                                    ندعو إىل مزيد من التآزر والتعاون علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل مـن أجـل تعزيـز                     -     ١٤٣
                                                        التوظيـف والتطـوير يف قطـاع الـصحة وتـدريب قـوة                                                       النظم الصحية من خالل زيـادة التمويـل و        

ــتبقا    ــك القطــاع واس ــة                                           العمــل يف ذل ــى األدوي ــرص احلــصول عل ــع ف ــة توزي                                                               ئها، وحتــسني عملي
                                                                                                        واللقاحــات والتكنولوجيــات الطبيــة املأمونــة والفعالــة امليــسورة التكلفــة والعاليــة اجلــودة، ومــن 

                                               وندعم الدور القيادي ملنظمة الصحة العامليـة         .                                          خالل حتسني اهلياكل األساسية يف قطاع الصحة      
                                                         ه وتنسيق األعمال املضطلع هبا علـى الـصعيد الـدويل يف                                                بوصفها اجلهة املرجعية اليت تتوىل توجي     

    .          جمال الصحة
                                                                                   بإيالء االعتبار بشكل منهجي الستراتيجياتنا وسياساتنا الوطنية املتـصلة بتنميـة                  نلتزم   و  -     ١٤٤

                                     ومـن خـالل التخطـيط االستـشرايف،          .                                                       املناطق الريفية واحلضرية لالجتاهات والتوقعات السكانية     
   .                                                       مواجهة التحديات املرتبطة بالتغري الدميوغرايف مبا يف ذلك اهلجرة                    ميكننا اغتنام الفرص و

                                                                                             ندعو إىل التنفيذ الكامل والفعال ملنهاج عمـل بـيجني وبرنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل                   و  -     ١٤٥
                                                  ؤمترات استعراضـهما، مبـا يف ذلـك االلتزامـات                                                وما جاء يف الوثـائق اخلتاميـة ملـ                          للسكان والتنمية   

ــسان                                  قطعــت مــن أجــل النــهوض ب        الــيت  ــع حقــوق اإلن ــز مجي ــة وتعزي ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن                                                               ال
               علـى خـدمات                                    أن تتاح للجميع فرص احلـصول                          ونؤكد على ضرورة      .                        ومحايتها يف هذا السياق   

                                                                                       الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك خدمات تنظيم األسرة والصحة اجلنسية وإدماج الـصحة اإلجنابيـة         
   .         الوطنية                      يف االستراتيجيات والربامج

                                                                                      نلتــزم خبفــض معــدل وفيــات األمهــات واألطفــال، وحتــسني صــحة النــساء والــشباب    -     ١٤٦
                                                                                        ونؤكــد مــن جديــد التزامنــا بتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ومحايــة حقــوق النــساء    .          واألطفــال

        بــشأهنا                                                  املــسائل املتــصلة حبيــاهتم اجلنــسية وأن يتخــذوا    يف                                     والرجــال والــشباب يف أن يتحكمــوا  
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                                       خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة                                  قـرار االسـتفادة مـن                          ، مبـا يف ذلـك              ومسؤولة     حرة          قرارات  
                                    ضـمان أن تـوفر الـنظم الـصحية                   هبمة علـى                وسوف نعمل     .    عنف                                 مبنأى عن أي قسر أو متييز أو        

                                  واخلـدمات الـصحية الـضرورية يف                                    الصحة اجلنسية واإلجنابيـة للمـرأة        يف جمال                  املعلومات الالزمة  
                                                                أن تتـاح للجميـع إمكانيـة الوصـول إىل وسـائل تنظـيم                                  العمل مـن أجـل                     ، مبا يف ذلك              هذا اجملال 

                                       هـذا أمـر ضـروري لـصحة املـرأة           ف                        وامليـسورة التكلفـة،               واملقبولة                             احلديثة املأمونة والفعالة           األسرة  
   .                املساواة بني اجلنسني        النهوض ب و
  

                                                                      تعزيز العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع، واحلماية االجتماعية    
                                                                                                 نسلم بأن القضاء على الفقر وحتقيق العمالـة الكاملـة واملنتجـة وتـوفري العمـل الالئـق                   و  -    ٤٧ ١

                                                                                                  للجميـع وحتقيــق االنـدماج واحلمايــة االجتمــاعيني أمـور مترابطــة يعــزز بعـضها بعــضا، وأن مثــة     
   .                                                           حاجة إىل هتيئة بيئات مالئمة لتحقيق هذه األهداف على مجيع املستويات

                يف فــرص العمــل                            والــنقص الواســع النطــاق                        ظــروف ســوق العمــل                     يــساورنا قلــق إزاء و  -     ١٤٨
                                              وحنــث مجيــع احلكومــات علــى مواجهــة التحــدي   .                                              الالئــق املتاحــة، وخاصــة للــشابات والــشبان

                                                               وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسـات تـوفر للـشباب يف كـل             ب                                  العاملي املتمثل يف عمالة الشباب      
                     هتيئة فـرص العمـل                     العقود املقبلة              امتداد                       ذلك أنه سيلزم على                          العمل الالئق واملنتج،         فرص        مكان  

   .                                            ضمان التنمية املستدامة والشاملة واحلد من الفقر               الالئق حبيث يتسىن 
                                                                 فرص العمل من خالل االستثمار يف اهلياكل األساسـية االقتـصادية                 هتيئة               نسلم بأمهية    و  -     ١٤٩

                          ن أجـل حتقيـق التنميـة                                                                             واالجتماعية والقدرات اإلنتاجية السليمة والفعالة والكفوءة وتطويرها م       
                                             ونـدعو الـدول إىل تعزيـز االسـتثمار يف            .                                                        املستدامة والنمو االقتصادي املطرد والـشامل والعـادل       

                                                                                                            اهلياكـــل األساســـية الالزمـــة للتنميـــة املـــستدامة ونوافـــق علـــى دعـــم صـــناديق األمـــم املتحـــدة   
                            بلـدان منـوا، وتـشجيعها                                          البلدان النامية، وال سيما أقل ال         إىل                             ووكاالهتا لتقدمي يد العون             وبراجمها

   .           يف هذا الصدد              تبذله من جهود    ما  يف
                                                   مــن خــالل اعتمــاد سياســات استــشرافية يف جمــال                         هتيئــة فــرص العمــل                 نــسلم بأمهيــة  و  -     ١٥٠

                                                                                                   االقتصاد الكلي تعزز التنمية املستدامة وتؤدي إىل حتقيق منو اقتـصادي مطـرد وشـامل وعـادل،                 
   .                    ة الزراعية والصناعية                                         وتزيد من فرص العمالة املنتجة، وتعزز التنمي

ــى   و  -     ١٥١ ــشدد عل ــرص          ضــرورة               ن ــز ف ــع، وخاصــة   ا               تعزي ــراء   ا                 جلمي ــساء والرجــال الفق     يف                              لن
                                                                       ، وندعم، يف هذا الـصدد، اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل تـوفري                                             احلصول على عمل وتوليد الدخل    

                                                                                                             فرص عمل جديدة للفقـراء يف املنـاطق الريفيـة واحلـضرية علـى حـد سـواء، مبـا يف ذلـك تقـدمي                        
   .                              الدعم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
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          املهـارات                                                                  تتـاح للعـاملني فـرص احلـصول علـى التعلـيم واكتـساب                                 نسلم بضرورة أن     و  -     ١٥٢
                                                                                     الرعاية الـصحية والـضمان االجتمـاعي واحلقـوق األساسـية يف العمـل واحلمايـة                              االستفادة من    و

         وتـضطلع    .                  ص العمـل الالئـق                                                             االجتماعية والقانونية، مبا يف ذلك السالمة والصحة املهنيتان، وفر 
        العمــل       فــرص                                                                                    احلكومــات ونقابــات العمــال والعمــال وأربــاب العمــل مجــيعهم بــدور يف تعزيــز   

                                                                                                 الالئــق للجميــع، وينبغــي أن يقــوم اجلميــع مبــساعدة الــشباب علــى اكتــساب املهــارات الالزمــة 
     فـأ                  وينبغـي أن تتكا   .                                                                فـرص العمـل مبـا يف ذلـك يف القطاعـات اجلديـدة والناشـئة                         احلصول علـى     و

               أشــكال محايــة                         االســتفادة مــن خمتلــف                                اكتــساب املهــارات املهنيــة و   يف                    النــساء والرجــال       فــرص 
                      علـى التكيـف مـع               العاملني                                                            ونسلم بأمهية االنتقال العادل الذي يشمل برامج ملساعدة           .        العاملني

   .                           الظروف املتغرية يف أسواق العمل
                              يـة النـساء عمومـا، يـسهم                                                                 نسلم أيضا بأن العمل غري النظامي بدون أجـر، الـذي تؤد          و  -     ١٥٣

                                             يف هـذا الـصدد، نلتـزم بالعمـل مـن أجـل         .                                                         بشكل كبري يف رفـاه اإلنـسان ويف التنميـة املـستدامة          
   .                                                               حتقيق ظروف عمل آمنة والئقة واالستفادة من احلماية االجتماعية والتعليم

          ، منـها                               وخلـق فـرص عمـل بطـرق                                        توفري فرص العمل الالئق للجميع              ه ميكن            نسلم بأن  و  -     ١٥٤
                                                                                          ثمارات العامــة واخلاصــة يف جمــال االبتكــار العلمــي والتكنولــوجي، واألشــغال العامــة يف         االســت

                                                                                                       جمال استعادة املوارد الطبيعية والنظم البيئية وجتديـدها واحلفـاظ عليهـا، واخلـدمات االجتماعيـة                
  ل                                                                      املبادرات احلكومية الرامية إىل إجيـاد الوظـائف للفقـراء يف جمـا                               مما يثلج صدورنا،     و  .         واجملتمعية

                                                                                                   استعادة املوارد الطبيعية والنظم البيئية وإدارهتا، ونشجع القطاع اخلاص على املـسامهة يف تـوفري              
                                                       للنساء والرجال على حد سواء، وال سـيما للـشباب،                             وهتيئة فرص العمل                          العمل الالئق للجميع    

ــها   ــات                   بطــرق من ــصغرية واملتوســطة، والتعاوني ــع املؤســسات ال ــشراكات م ــة ال ــذا   .                                                                         إقام          ويف ه
        العمـل           بتـوفري                                                                                      د، نعترف بأمهية اجلهود املبذولة لتعزيز تبادل املعلومـات واملعـارف املتعلقـة                  الصد

                  مراعيــة للبيئــة             فــرص عمــل                                 ، مبــا يف ذلــك مبــادرات إجيــاد                    خلــق فــرص العمــل                  الالئــق للجميــع و
  يف          املتبعـة                                                         ، ولتيسري دمج البيانات ذات الصلة يف الـسياسات الوطنيـة                       يتصل هبا من مهارات      ما و

   .               القتصاد والعمالة     جمايل ا
                                                                 اخلـــربات وأفـــضل املمارســـات بـــشأن ســـبل معاجلـــة ارتفـــاع           تبـــادل                نـــشجع علـــى  و  -     ١٥٥

   .                                                       مستويات البطالة والعمالة الناقصة، وال سيما يف صفوف الشباب
                                                                                          نشدد على ضـرورة تـوفري احلمايـة االجتماعيـة جلميـع أفـراد اجملتمـع، وتعزيـز النمـو،              و  -     ١٥٦

                                                                    والتماسـك االجتمـاعيني، مبـا يـشمل أولئـك الـذين ال يعملـون                                          والقدرة على التكيف، والعدالة   
                                                                               ويف هذا الصدد، نشجع بقوة املبـادرات الوطنيـة واحملليـة الـيت هتـدف إىل                  .                    يف االقتصاد النظامي  

                                          وندعم احلوار العـاملي املتعلـق بأفـضل          .                                                       توفري احلدود الدنيا للحماية االجتماعية جلميع املواطنني      
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                                                                          احلمايــة االجتماعيــة الــيت تأخــذ يف االعتبــار األبعــاد الثالثــة للتنميــة                            املمارســات يف جمــال بــرامج 
         باحلـدود             املتعلقـة        ٢٠٢       رقـم                                                                         املستدامة، ونشري يف هذا الصدد إىل توصية منظمة العمـل الدوليـة             

   .                                الوطنية الدنيا للحماية االجتماعية
        ساسـية                                 حقـوق اإلنـسان واحلريـات األ                                                      هنيب بالدول أن تعزز وحتمي على حنـو فعـال          و  -     ١٥٧

                                                                                         جلميع املهاجرين، أيا كان وضعهم كمهاجرين، وال سيما احلقوق واحلريات األساسية للنـساء             
                                                                                                            واألطفال، وأن تعاجل مسألة اهلجـرة الدوليـة عـن طريـق التعـاون واحلـوار علـى الـصعيد الـدويل                      

ــاألدوار          أو ــرار بـ ــع اإلقـ ــوازن، مـ ــامل ومتـ ــج شـ ــاد هنـ ــدعو إىل اعتمـ ــائي ونـ ــي أو الثنـ                                                                                                           اإلقليمـ
                                                                                               ليات اليت تقع على عاتق البلدان األصلية وبلدان العبور وبلدان املقـصد يف جمـال تعزيـز                       واملسؤو

   .           تفاقم ضعفهم        تؤدي إىل                                                   ومحاية حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين وجتنب النهج اليت قد 
  

                احمليطات والبحار    
   يف                                                                                      ندرك أن احمليطات والبحار واملناطق الـساحلية تـشكل عنـصرا متكـامال وأساسـيا                 و  -     ١٥٨

         ، علـى            يـوفر                        أن القـانون الـدويل     و             حلفاظ عليه،            بالغة يف ا        أمهية      هلا      ، و                        النظام اإليكولوجي لألرض  
                      احمليطـات ومواردهـا                                                           اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، اإلطار القانوين حلفـظ     َّ    املبيَّن يف      نحو    ال

          اسـتغالهلا   و                ومواردهـا،                    حمليطـات والبحـار    ا               أمهيـة حفـظ              ونؤكـد     .                            والستغالهلا على حنو مـستدام    
        كفالـة   و                                      اإلسهام يف القـضاء علـى الفقـر،                    سبل منها                     لتنمية املستدامة، ب   ل   ً اً   قيق                  على حنو مستدام حت   

      إىل                                                سـبل العـيش املـستدامة والعمـل الالئـق،                 هتيئـة    و                                                النمو االقتصادي املطـرد، واألمـن الغـذائي،         
         يف آن             ري املنـاخ                                                                                            محاية التنـوع البيولـوجي والبيئـة البحريـة ومعاجلـة اآلثـار النامجـة عـن تغـ                        جانب  
ــا   ،      مــن مث و  .       واحــد ــزم        فإنن ــة  حب          نلت ــة         ماي ــة البحري ــنظم اإليكولوجي ــها         إعــادة  و                                          احمليطــات وال          حالت

        يتـيح       مبـا                                    احلفاظ على تنوعها البيولـوجي     ب و   ،                         الصمود إىل سابق عهدها                            وإنتاجيتها وقدرهتا على    
   ة              اإليكولوجيـ                        تطبيـق هنـج الـنظم      ب    ، و         مـستدام         بـشكل           واستغالهلا               الية واملقبلة              لألجيال احل    ها   حفظ
                                 مبـا يتفـق مـع القـانون                             على حنـو فعـال                                                                لنهج الوقائي يف إدارة األنشطة املؤثرة يف البيئة البحرية         ا و

   .                                              الدويل، هبدف حتقيق األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة
                                       دفـع عجلـة التنميـة املـستدامة،          يف                     قـانون البحـار                        األمـم املتحـدة ل                             ندرك أمهيـة اتفاقيـة       و  -     ١٥٩

         الوفـاء        علـى            أطرافهـا                                ، وحنث يف هـذا الـصدد مجيـع                 قد اعتمدهتا        الدول              العظمى من                 أن الغالبية    و
   .             مبوجب االتفاقية                          متاما بااللتزامات املنوطة هبا 

ــة     و  -     ١٦٠ ــدان النامي ــدرات البل ــاء ق ــة بن ــدرك أمهي ــا                                                      ن                        االســتفادة مــن حفــظ                     حبيــث يتــسىن هل
           ضـرورة                    هـذا الـصدد                                                                                  احمليطات والبحـار ومواردهـا، واسـتغالهلا علـى حنـو مـستدام، ونؤكـد يف               

      ؤمترات                                          مـا جـاء يف الوثـائق اخلتاميـة ملـ                     تفاقيـة و   ال    ا  م   حكا أل   ا     تنفيذ              علوم البحار      ث   و             التعاون يف حب  
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        للجنـة            معـايري ا            مراعـاة         مـع                       نقـل التكنولوجيـا              ضـرورة    و                      التنمية املـستدامة،     ب       َّ املعنيَّة                 القمة الرئيسية   
   .                       نقل التكنولوجيا البحرية     لقة ب    املتع                   ومبادئها التوجيهية                                األوقيانوغرافية احلكومية الدولية 

                                                                                     العملية املنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العـاملي،                      ونؤيد -     ١٦١
                                   يف إطار اجلمعية العامة لألمـم           نشأة  امل              وهي العملية                                   اجلوانب االجتماعية واالقتصادية،          يشمل      مبا  

                               يف سـياق تلـك العمليـة                                  ل حلالة البيئة البحريـة         متكام      عاملي            تقييم         أول     إجناز                     املتحدة، ونتطلع إىل    
  يف                 علـــى النظـــر                   ونـــشجع الـــدول   .                                             ، وإىل نظـــر اجلمعيـــة فيـــه بعـــد ذلـــك     ٢٠١٤               حبلـــول عـــام 

   .      املالئمة       ستويات     امل   على                  استنتاجات التقييم 
                     خارج نطـاق الواليـة                    يف املناطق الواقعة                           لتنوع البيولوجي البحري     ا                 ندرك أمهية حفظ     و  -     ١٦٢

                                 يف إطـار اجلمعيـة العامـة         ،                العمـل اجلـاري    ب         ً    يط علمـاً      وحنـ   .                         علـى حنـو مـستدام                واسـتغالله          الوطنية  
                                                           العامــل املخــصص غــري الرمســي املفتــوح بــاب العــضوية                           ، علــى مــستوى الفريــق               لألمــم املتحــدة

                                                                                                       لدراســة املــسائل املتعلقــة حبفــظ التنــوع البيولــوجي البحــري يف املنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق     
                                                   ونلتزم بأن نعاجل على وجه االستعجال، باالسـتناد          .           حنو مستدام                                 الوالية الوطنية واستغالله على     

                                                            وقبل اختتام الدورة التاسعة والستني للجمعية العامـة، مـسألة                  العامل املخصص                إىل عمل الفريق  
           واسـتغالله                                       خـارج نطـاق الواليـة الوطنيـة                                 يف املنـاطق الواقعـة                                      لتنـوع البيولـوجي البحـري        ا     حفظ  

                 األمـم املتحـدة               اتفاقيـة                                             ذ قرار بشأن وضع صـك دويل يف إطـار                                          على حنو مستدام، مبا يشمل اختا     
   .            قانون البحار ل

            ً      يتـأثران سـلباً                                                      صحة احمليطات والتنـوع البيولـوجي البحـري            أن    ب          ً            وحنيط علماً مع القلق     -     ١٦٣
                                    وامللوثـات العـضوية الثابتـة              لـدائن      ال           وال سـيما                                                       التلوث البحري، مبـا يف ذلـك احلطـام البحـري،             ب

                                عــدد مــن املــصادر البحريــة                         وهــو تلــوث نــاجم عــن                         ملركبــات النيتروجينيــة،               الثقيلــة وا       فلــزات   وال
                            نلتـزم باختـاذ إجـراءات       و  .        األرض                         امليـاه فـوق سـطح                 وجريـان                  لنقـل البحـري       ا     يشمل             والربية، مبا   
             التنفيـذ              سبل منـها                             ظم اإليكولوجية البحرية، ب          ُ  على النُ             ومن آثاره                   هذا التلوث        حدوث          للحد من   

                                                              يف إطــار املنظمــة البحريــة الدوليــة، ومتابعــة املبــادرات        عتمــدة  امل                                 الفعــال لالتفاقيــات ذات الــصلة 
       ً        ، إضـافةً إىل                                                                           برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنـشطة الربيـة                      من قبيل            ذات الصلة 

           علــى حنــو                  اختــاذ إجــراءات  ب               نلتــزم كــذلك  و  .                                                       اعتمــاد اســتراتيجيات منــسقة لتحقيــق هــذه الغايــة
                             مجعهـا، ختفيـضات كـبرية يف        جرى                                 ادا إىل البيانات العلمية اليت          استن و      ٢٠٢٥              ، حبلول عام       حيقق

   .                               الضرر بالبيئة الساحلية والبحرية     إلحلاق       ً منعاً             احلطام البحري 
       مــن            البحريــة           واملــوارد              اإليكولوجيــة   نظم  ال         حييــق بــ       الــذي                  بــاخلطر الــشديد            ً     وحنـيط علمــاً   -     ١٦٤

           والـسيطرة                     الدخيلة التوسعية           األنواع                               بتنفيذ تدابري ملنع دخول          ونلتزم   ،                         األنواع الدخيلة التوسعية  
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                    يف إطـار املنظمـة          عتمـدة     امل         التـدابري                                    مبـا يف ذلـك، حـسب االقتـضاء،                                            على تأثريهـا البيئـي الـضار،        
   .               البحرية الدولية

    ين         هتديـد         يـشكالن            الـسواحل          حتـات                                           أن ارتفـاع مـستوى سـطح البحـر و          ب           ً  وحنيط علماً   -     ١٦٥
ــن   خطري ــساحلية واجلــزر          لكــثري    ي ــاطق ال ــة، و    يما       ، ال ســ                                    مــن املن ــدان النامي ــدعو                            يف البل         اجملتمــع        ن
   . ني        التحدي  ين    هذ      ملواجهة            تعزيز جهوده    إىل                 ، يف هذا الصدد،     الدويل
                               حتمــض احمليطــات وآثــار تغــري          مــسألة                       لمبــادرات الــيت تعــاجل ل    دعم     الــ          تقــدمي         نــدعو إىل   و-     ١٦٦

            تأكيـد    دد             يف هذا الـص          ونكرر    .                   البحرية والساحلية               وعلى املوارد                                  املناخ على النظم اإليكولوجية     
                                     تعزيــز قــدرة الــنظم االيكولوجيــة   و                  حتمــض احمليطــات،          اســتمرار     نــع  مل          اجلمــاعي                ضــرورة العمــل 

             حبــوث علــوم          ، ودعــم                 علــى الــصمود             كــسب الــرزق  يف                       الــيت تعتمــد عليهــا                      البحريــة واجملتمعــات 
                بـسبل منـها      ،           اهلـشة                       الـنظم اإليكولوجيـة              ال سـيما        و  ،                                  ورصـد ومراقبـة حتمـض احمليطـات          ،        البحار

   .                   الدويل يف هذا الصدد             تعزيز التعاون
ــ و  -     ١٦٧   .                                                            قلــق إزاء اآلثــار البيئيــة احملتملــة لتخــصيب احمليطــات                                شدد علــى مــا يــساورنا مــن    ن

            اهليئـــات         اختــذهتا                           تخــصيب احمليطــات الــيت     ب                            إىل القــرارات املتعلقـــة                 هــذا اخلــصوص    يف         ونــشري  
            احمليطــات        ختــصيب       مــسألة         معاجلــة              االســتمرار يف                        ، ونعقــد العــزم علــى      َّ   املعنيَّــة                    احلكوميــة الدوليــة 

    .      وقائي                     ، مبا يتفق مع النهج ال                بأقصى درجات احلذر
      خطـة                                   علـى النحـو املتفـق عليـه يف         ٢٠١٥            هدف عام       حقيق                 تكثيف جهودنا لت   ب       نلتزم   و  -     ١٦٨

                                                                           ، واملتمثل يف احلفاظ على األرصـدة أو إعادهتـا إىل املـستويات الـيت ميكـن                               جوهانسربغ التنفيذية 
                     بأن نتخذ علـى وجـه                  نلتزم أيضا    ،             يف هذا الصدد   و  .             بصورة عاجلة                     أقصى غلة مستدامة              أن تنتج   

                              علـى األقـل إىل املـستويات                                                لحفاظ على مجيع األرصـدة أو إعادهتـا                              التدابري الالزمة ل           االستعجال
    رب                                حتقيـق هـذه األهـداف يف أقـ                                يف إطـار الـسعي إىل                                           ن تنتج أقـصى غلـة مـستدامة،          أ          اليت ميكن   
               ِّ       بأن نـضع وأن ننفِّـذ           نلتزم            ذه الغاية  هل       حتقيقا   و   .                        دده خصائصها البيولوجية   حت       ً      وفقاً ملا          وقت ممكن 

              املـصيد مـن              خفـض               سبل منـها        ، بـ   ي     علمـ         أسـاس                         دارة قائمـة علـى          لـإل    ً اً           سرعة خططـ                على وجه الـ   
        العمـل           تعزيـز       ً     أيـضاً ب           نلتـزم    و  .     ٍ                                   موازٍ يف مـا يتـصل حبالـة األرصـدة              جهد       بذل      و                   األمساك أو تعليقه،  

ــصيد العرضــي واملرجتــع، واآل      علــى ــار األخــرى الــض                                        إدارة ال ــوجي نتيجــةً             النظــام اإل ب     ارة                    ث              ً      يكول
        كـذلك          نلتـزم    و  .                                                         ِّ                              ألنشطة مـصائد األمسـاك، مبـا يف ذلـك القـضاء علـى ممارسـات الـصيد املـدمِّرة                   

ــز اإلجــراءات   ب ــة إىل                     تعزي ــة اهلــشة               اهلادف ــة البحري ــنظم اإليكولوجي ــة ال ــضارة                                                 محاي ــار ال                          مــن اآلث
                         ضـطالع هبـذه اإلجـراءات،                 وينبغـي اال  .         األثـر    ات                            االستخدام الفعـال لتقييمـ                         الكبرية، بسبل منها    

                  لقـانون الـدويل     ا                      بـشكل يتفـق مـع                           املنظمـات املختـصة،                                                   مبا فيها اإلجـراءات املتخـذة عـن طريـق           
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       نظمــة  مل                      واملبــادئ التوجيهيــة             ذات الــصلة                                                            والــصكوك الدوليــة الــسارية وقــرارات اجلمعيــة العامــة  
   .               األغذية والزراعة

       األمـم                اتفاقيـة                  مـا تتـضمنه            تنفيـذ    ب        املتعلق        ١٩٩٥                                      وحنث الدول األطراف يف اتفاق عام        -     ١٦٩
                                                           بــشأن حفــظ وإدارة األرصــدة الــسمكية املتداخلــة املنــاطق                                         املتحــدة لقــانون البحــار مــن أحكــام 
           أن تـويل،         ً     ً         تنفيـذاً كـامالً، و              املـذكور           االتفاق            أن تنفذ           على                                   واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال   

              وعـالوة علـى     .                 لـدول الناميـة   ل  ة     اصـ              الحتياجـات اخل                                                االعتبار الكامل، وفقا للجزء الـسابع منـه، ل     
                                                                                                   ذلــك، نــدعو مجيــع الــدول إىل تنفيــذ مدونــة قواعــد الــسلوك لــصيد األمســاك املتــسم باملــسؤولية 

    .                     نظمة األغذية والزراعة                                              وخطط العمل واملبادئ التوجيهية التقنية الدولية مل
     مـن       ثرية     كـ                 حيـرم بلـدان                                                                   نعترف بأن الصيد غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املـنظم             و  -     ١٧٠

           ً                 ونلتـزم جمـدداً بالقـضاء        .                  تنميتها املستدامة  ل                                   ً       ً         مورد طبيعي أساسي وما زال يشكل هتديداً مستمراً         
              جوهانـسربغ                                 على النحو الـوارد يف خطـة                                                      الصيد غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم              على  

  ل                             وضـع وتنفيـذ خطـط عمـ         :      يلـي                        وسـائل منـها مـا                                  ومكافحة هذه املمارسـات ب             ، ومبنع            التنفيذية
            الصيد غـري                    من أجل مكافحة                            نظمة األغذية والزراعة                     العمل الدولية مل          خلطة                      ً   وطنية وإقليمية وفقاً  

                                                                 ؛ وقيام الدول الساحلية ودول العلم ودول املينـاء والـدول                                              املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظم     
         املؤيـدة                                                                                                 املوقعة على ميثاق األمـم املتحـدة ودول جنـسية املـالكني املـستفيدين والـدول األخـرى                   

                                             أو امللتزمـة مبكافحتـه، بتنفيـذ تـدابري            ،                                                الصيد غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املـنظم                ملكافحة  
                      الـصيد غـري املـشروع             يت متـارس                     حتديـد الـسفن الـ                    ً                               فعالة ومنسقة وفقاً للقانون الدويل، عن طريق        

                          ن مع البلدان الناميـة               والتعاو    نه؛                      من الفوائد النامجة ع                  وحرمان اجلناة                                وغري املبلغ عنه وغري املنظم      
           واملراقبــة           الرصــد  ُ      ُنظــم                    ، مبــا يف ذلــك دعــم       ً    منــهجياً                                    حتديــد االحتياجــات وبنــاء القــدرات      هبــدف 

   .                  واالمتثال واإلنفاذ        واالستطالع
                                                                                                          وندعو الـدول الـيت وقعـت علـى اتفـاق منظمـة األغذيـة والزراعـة بـشأن التـدابري الـيت                        -     ١٧١

                                                        وغري املبلغ عنه وغري املنظم وردعـه والقـضاء عليـه                                                         تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري املشروع        
   .          يف وقت مبكر           بدء نفاذه       إلتاحة     عليه        لتصديق  ا        إجراءات             إىل التعجيل ب

                      لـشفافية واملـساءلة      با            د األمسـاك     ئ                           اإلقليميـة إلدارة مـصا       ات       املنظمـ              ضرورة تقيد         ندرك   و  -     ١٧٢
              مــن خــالل          بالفعــل                     ها تلــك املنظمــات                         اجلهــود الــيت بذلتــ        نقــدر و  .          األمســاك  ئد       مــصا ة      يف إدار

ــع      ــدعو مجي ــألداء، ون ــستقلة ل ــ                                                           اضــطالعها باستعراضــات م ــصا   ات       املنظم ــة إلدارة م   د  ئ                         اإلقليمي
ــور               األمســاك  ــا للجمه ــذه االستعراضــات وإتاحــة نتائجه ــتظم هب ــى حنــو من   .                                                                                      إىل االضــطالع عل
                           الطـابع الـشامل لتلـك                  تعزيـز      ري                                    االستعراضـات ونوصـي بـأن جيـ             هـذه                  تنفيذ توصـيات           ونشجع  

   .     قتضاء               الوقت، حسب اال       مع مرور           االستعراضات 
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                           اإلعانــات الــيت تــسهم يف          إللغــاء                           طــة جوهانــسربغ التنفيذيــة خب            التزامنــا     ً دداً          نؤكــد جمــ و  -     ١٧٣
                                              ويف اإلفـراط يف قـدرات الـصيد، مـع مراعـاة                                                               الصيد غري املشروع وغري املبلـغ عنـه وغـري املـنظم             

ــة هــذا القطــاع   ــة، ون                        أمهي ــدان النامي ــسبة للبل ــد                                   بالن ــ              كــرر تأكي ــ  ا            التزامن ــات       إبرام    ب ــددة           اتفاق          متع
                للتنميـة الـيت            الدوحـة        خطـة                  كفـل إنفـاذ      ت   ،                   مصائد األمسـاك                املقدمة إىل       عانات  اإل              األطراف بشأن   

          الـوزاري                  هونـغ كونـغ                                                التكليفـات املنـصوص عليهـا يف إعـالن              و                       نظمة التجارة العاملية   م        وضعتها  
                حظـر أشـكال         منها    بسبل          األمساك،    ئد                     اإلعانات يف قطاع مصا        على         املفروضة           الضوابط        يعزز     مبا

                                  اإلفـراط يف قـدرات الـصيد ويف              يف     هم                       د األمسـاك الـيت تـس       ئ        مـصا       َّ        املقدَّمة إىل       عانات  اإل           معينة من   
         لبلـدان         إزاء ا                        ، مالئمـة وفعالـة،                     خاصة وتفضيلية                اعتماد معاملة                   مع االعتراف بأن                 صيد األمساك،   

                            مـة التجـارة العامليـة                                                                      البلدان منوا ينبغي أن يكون جزءا ال يتجزأ من مفاوضـات منظ                أقل            النامية و 
  يف                           أمهيــة هــذا القطــاع                       واألخــذ يف االعتبــار            د األمســاك،  ئ     مــصا   إىل         عانــات   اإل                    املتعلقــة بتقــدمي 

       نــشجع  و  .          الغــذائي   و                بــاألمن املعيــشي                 شواغل املتعلقــة                           واحلــد مــن الفقــر والــ       منائيــة           ولويــات اإل  األ
     عـن            د األمساك       مصائ                        املوجود من برامج دعم                                   حتسني الشفافية واإلبالغ عن            مواصلة            الدول على   

      خبطـة                    ودون املـساس                    مـصائد األمسـاك،                       حالـة مـوارد                   وبـالنظر إىل    .                             منظمة التجارة العامليـة        طريق
                                      التكليفــات املنــصوص عليهــا يف إعــالن  و                            منظمــة التجــارة العامليــة                          للتنميــة الــيت وضــعتها           الدوحــة

         م هـذه          اختتـا                                                                      بـشأن اإلعانـات املقدمـة إىل مـصائد األمسـاك، وال بـضرورة                                   هونغ كونغ الوزاري  
                           يف قـدرات الـصيد ويف                  اإلفـراط                                اإلعانـات الـيت تـسهم يف            إلغاء                             املفاوضات، نشجع الدول على     

      تلـك                 توسـيع نطـاق        أو                           جديدة مـن هـذا النـوع               تقدمي إعانات                      وعلى اإلحجام عن               صيد األمساك 
    .        تعزيزها           اإلعانات أو

           ادفـة إىل        اهل                                    حتديـد وتعمـيم االسـتراتيجيات       ،    ٢٠١٤                              أن يـتم، حبلـول عـام                      وحنث علـى   -     ١٧٤
                                                               ، وال ســيما أقــل البلــدان منــوا والــدول اجلزريــة الــصغرية                                          االســتمرار يف مــساعدة البلــدان الناميــة

                     وإدارهتـا علـى حنـو                املـستدامة                     مـصائد األمسـاك                 لحفاظ على                             تطوير قدراهتا الوطنية ل       على   ،         النامية
             ن البلـدان      مـ          الواردة                                  حتسني وصول املنتجات السمكية               سبل منها     ، ب     منها              وحتقيق فوائد            مستدام،  
   .           إىل األسواق       النامية
        صـيادي               لكـل مـن                                  وصـول إىل مـصائد األمسـاك،          ال       فـرص                 ضرورة كفالة                نلتزم مبراعاة    و  -     ١٧٥

                                                                                                   الكفاف، وصغار الصيادين، والـصيادين احلـرفيني، والنـساء العـامالت يف جمـال صـيد األمسـاك،                  
        الـدول             خلـصوص يف                       ، وعلـى وجـه ا                               يف البلـدان الناميـة                                         والشعوب األصلية وجمتمعاهتا، وال سيما    

   .                                         ومراعاة أمهية إتاحة فرص الوصول إىل األسواق         النامية             اجلزرية الصغرية
                                                                                              نقــر أيــضا مبــا للــشعاب املرجانيــة مــن إســهامات اقتــصادية واجتماعيــة وبيئيــة هامــة،   و  -     ١٧٦
                                                                                                    ســيما بالنــسبة للــدول اجلزريــة وغريهــا مــن الــدول الــساحلية، وبالتــأثر الــشديد للــشعاب        وال
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                                                                                      بات املانغروف بعدة عوامل، منـها تغـري املنـاخ، وحتمـض احمليطـات، واإلفـراط يف                              املرجانية وغا 
                                     ونؤيد التعاون الـدويل مـن أجـل          .                                                        الصيد، واملمارسات الضارة يف جمال صيد األمساك، والتلوث       

ــانغروف واالســتفادة مــن منافعهــا        ــة لغابــات امل ــنظم البيئي ــة وال ــشعاب املرجاني                                                                                                           احلفــاظ علــى ال
   .                                                                دية والبيئية، وكذلك تيسري التعاون التقين والتبادل الطوعي للمعلومات                 االجتماعية واالقتصا

                                                                                             نؤكد جمددا على أمهية تدابري احلفظ القائمة على أسـاس املنـاطق، مبـا يف ذلـك إقامـة                    و  -     ١٧٧
                                                                                                            مناطق حبرية حممية بطريقة تتماشـى مـع القـانون الـدويل وتـستند إىل أفـضل املعلومـات العلميـة                      

ــار ذلــك  ــه بطريقــة مــستدامة                             املتاحــة، باعتب   .                                                                             أداة حلفــظ التنــوع البيولــوجي واســتخدام مكونات
ــرار   ــشري إىل الق ــوع      ٢ /  ١٠                    ون ــة التن ــؤمتر األطــراف يف اتفاقي ــصادر عــن االجتمــاع العاشــر مل                                                                             ال

ــأن ُيحفَــظ حبلــول عــام     ــوجي والقاضــي ب ــاطق    ١٠                مــا جمموعــه      ٢٠٢٠                      ُ   َ                          البيول ــة مــن املن                            يف املائ
                                                              اليت تكتـسي أمهيـة خاصـة للتنـوع البيولـوجي وخـدمات                                                    الساحلية والبحرية، وال سيما املناطق      

   ُّ                                                                                                   الــنُّظم اإليكولوجيــة، وذلــك مــن خــالل منظومــات مــن املنــاطق احملميــة املــدارة بطريقــة فعالــة     
           ُ  ِّ                                                                                   وعادلة، واملُمثِّلة للنظام اإليكولوجي، واملترابطة على حنو جيد، ومن خالل تدابري حفـظ فعالـة               

   .                          أخرى قائمة على أساس املناطق
  

                      جلزرية الصغرية النامية       الدول ا    
                                                                              نؤكد من جديد أن الدول اجلزرية الصغرية النامية ما زالت تشكل حالة خاصـة مـن        و  -     ١٧٨

                                                                                                             حاالت التنميـة املـستدامة بـالنظر إىل نقـاط ضـعفها اخلاصـة والفريـدة مـن نوعهـا، مبـا يف ذلـك                      
                 ئيـة العامليـة                ُ                                                                    صغر حجمها، وُبعدها، وضيق قاعدة مواردها وصادراهتا، وتعرضها للتحـديات البي          

                                                                                                  والصدمات االقتصادية اخلارجية، مبا يف ذلك جمموعة كبرية من اآلثـار النامجـة عـن تغـري املنـاخ                 
                                     ونالحــظ بقلــق أن نتــائج االســتعراض   .                                                          والكــوارث الطبيعيــة احملتمــل أن يــزداد عــددها وشــدهتا 

                                                                        الستراتيجية موريـشيوس للتنفيـذ خلـص إىل أن الـدول اجلزريـة                     سنوات   مخس             ذي جيري كل      ال
                     عــات األخــرى، بــل   و م                         ً                                                         الــصغرية الناميــة أحــرزت قــدراً مــن التقــدم أقــل ممــا أحرزتــه غالبيــة اجمل   

                                                                                                 وتراجعت من الناحية االقتـصادية، ال سـيما فيمـا خيـص احلـد مـن الفقـر والقـدرة علـى تـسديد            
                                                                                                     وما زال ارتفاع مـستوى سـطح البحـر وغـريه مـن اآلثـار الـسلبية لـتغري املنـاخ يـشكل                         .       الديون

                                                                                        ى الدول اجلزرية الصغرية النامية وجهودها الرامية إىل حتقيـق التنميـة املـستدامة،                            خطرا كبريا عل  
                                                                                                      وميثل للعديد منها أشد األخطار اليت هتدد بقاءها وقدرهتا علـى الـصمود، مبـا يف ذلـك احتمـال                    

                                                                   وما زلنا قلقني أيضا من أنه يف حـني أحـرزت الـدول اجلزريـة الـصغرية        .                     فقدان بعضها إلقليمها 
                                                                                        دما يف جماالت املساواة بني اجلنسني والصحة والتعليم والبيئة، فقد اتسم التقدم الـذي                         النامية تق 

   .                                                    أحرزته عموما صوب حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بالتفاوت
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                                                                                        ندعو إىل مواصلة اجلهود وتعزيزها ملساعدة الدول اجلزرية الصغرية الناميـة يف تنفيـذ               و  -     ١٧٩
                                              ونـدعو أيـضا إىل تعزيـز الـدعم الـذي             .                       موريشيوس للتنفيـذ                                    برنامج عمل بربادوس واستراتيجية   

                                                                                                      تقدمه منظومة األمم املتحدة إىل الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة للتـصدي للتحـديات املتعـددة،                 
   .                                                                            القائمة منها والناشئة، اليت تواجهها هذه الدول يف سعيها لتحقيق التنمية املستدامة

                                                   بربـادوس واسـتراتيجية موريـشيوس للتنفيـذ، إىل                                         نـدعو، باالسـتناد إىل برنـامج عمـل     و  -     ١٨٠
                  ، وذلـك إدراكـا       ٢٠١٤                                                                       عقد املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية يف عام         

                                                                                                     ألمهيــة اختــاذ إجــراءات منــسقة ومتوازنــة ومتكاملــة للتــصدي لتحــديات التنميــة املــستدامة الــيت  
                                                        و اجلمعيـة العامـة إىل حتديـد طريقـة تـسيري أعمـال                                                            تواجه الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة، ونـدع        

   .                            املؤمتر يف دورهتا السابعة والستني
  

                  أقل البلدان منوا     
                                                 ســطنبول تنفيــذا فعــاال وأن نــدمج جماالتــه ذات   ا                                       نتفــق علــى أن ننفــذ برنــامج عمــل   و  -     ١٨١

  ق                                                    ، حبيـث يـسهم تنفيـذه علـى نطـاق أوسـع يف حتقيـ               احلـايل                                  األولوية بالكامل ضمن إطار العمـل  
                                                               املتمثــل يف متكــني نــصف أقــل البلــدان منــوا مــن اســتيفاء                   عمــل اســطنبول                       اهلــدف العــام لربنــامج

   .    ٢٠٢٠                                 شروط اخلروج من هذه الفئة حبلول عام 
  

               غري الساحلية         النامية       البلدان    
                                                                                           ندعو الدول األعضاء، مبـا يف ذلـك الـشركاء يف التنميـة ومؤسـسات منظومـة األمـم                    و  -     ١٨٢

                                                                             ظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة املعنيــة إىل التعجيــل بتعزيــز                           املتحــدة وغريهــا مــن املن
ــذ اإلجــراءات احملــددة يف  ــايت             إطــار                             تنفي ــامج عمــل أمل ــا يف برن ــات اخلمــس املتفــق عليه                                                                 األولوي

             ، على حنـو                        لربنامج عمل أملايت                                                      الواردة يف اإلعالن املتعلق باستعراض منتصف املدة                واإلجراءات
                                                                               غراض تـشييد مرافـق النقـل والتخـزين وغريهـا مـن املرافـق املتـصلة                                         أفضل تنسيقا، وخصوصا أل   

                                                                                                    باملرور العابر وصيانتها وحتسينها، مبا يف ذلـك إنـشاء طـرق بديلـة وإكمـال الوصـالت الناقـصة               
          لبلــدان ل                                                                                         وحتــسني وســائل االتــصال واهلياكــل األساســية للطاقــة، هبــدف دعــم التنميــة املــستدامة 

   .           غري الساحلية        النامية 
  

   ا      أفريقي    
                                                                                          يف حــني نعتــرف بــإحراز بعــض التقــدم صــوب الوفــاء بااللتزامــات الدوليــة املتعلقــة     و  -     ١٨٣

                                                                                                  باالحتياجات اإلمنائية ألفريقيا، فإننا نؤكد على أنه ما زالت هناك حتديات كبرية تعـوق حتقيـق                
   .                             التنمية املستدامة يف هذه القارة
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                                           تزاماتـه للـدفع بـاإلجراءات املتعلقـة                                                          ندعو اجملتمع الدويل إىل تعزيز دعمه والوفاء باالل        و  -     ١٨٤
                                                                                                       باجملاالت احليوية للتنمية املستدامة يف أفريقيا، ونرحب باجلهود الـيت يبـذهلا الـشركاء يف التنميـة                 

                                ونرحــب أيــضا بالتقــدم الــذي   .                                                                          لتعزيــز التعــاون مــع الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا  
ــة     ــة يف ترســيخ أســس الدميقراطي ــدان األفريقي ــه البل ــسان واحلكــم الرشــيد                                                                 أحرزت ــوق اإلن                                       وحق

  .                                                                                               واإلدارة االقتصادية السليمة، ونشجع البلدان األفريقية على مواصلة جهودها يف هـذا الـصدد             
ــدان        ــدان املتقدمــة النمــو، إىل دعــم البل ــة، وخباصــة البل ــا يف التنمي ــع شــركاء أفريقي ــدعو مجي                                                                                                            ون

                                  مبــا يتماشــى مــع أولوياهتـــا                                                                            األفريقيــة يف تعزيــز القــدرات البــشرية واملؤســسات الدميقراطيــة،       
                                                                                                                   وأهدافها بغية تعزيـز التنميـة يف أفريقيـا علـى مجيـع املـستويات، وذلـك بـسبل منـها تيـسري نقـل                         

       ونقـر    .                                                                                                   التكنولوجيا اليت حتتاجها البلدان األفريقية على النحـو املتفـق عليـه بـني األطـراف املعنيـة               
                                 ات مواتيـة لتحقيــق منــو شــامل                                                                          بـضرورة أن تبــذل البلــدان األفريقيــة جهـودا متواصــلة لتهيئــة بيئــ  

                                                                                                        يدعم التنمية املستدامة، وأن يبذل اجملتمع الدويل جهودا متواصـلة لزيـادة تـدفق مـوارد جديـدة                  
                                                                                                         وإضــافية لتمويــل التنميــة مــن مجيــع املــصادر، العامــة واخلاصــة واحملليــة واألجنبيــة، لــدعم هــذه    

                                     الـصدد مبختلـف املبـادرات املهمـة                                                                 اجلهود اإلمنائية اليت تبذهلا البلدان األفريقية، ونرحب يف هذا       
   .                                              القائمة بني البلدان األفريقية وشركائها يف التنمية

  
                اجلهود اإلقليمية    

                ونقـر، يف هـذا     .                                                                              نشجع على اختاذ إجراءات إقليميـة منـسقة لتعزيـز التنميـة املـستدامة              و  -     ١٨٥
                    املنطقـة العربيـة                               ُّ                                                         الصدد، بأن خطوات مهمة قد اتُّخذت لتعزيز التنميـة املـستدامة، وال سـيما يف                

                                                                                                     وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب ومنطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ، وذلــك مــن خــالل   
                                   ويف حـني يالحـظ اجملتمـع الـدويل           .                                                               املنتديات ذات الصلة، مبا فيها جلان األمم املتحدة اإلقليميـة         

                 بالنتـائج الـيت                                                                                                 أنه ما زالت هنـاك حتـديات يف العديـد مـن اجملـاالت، فإنـه يرحـب هبـذه اجلهـود و                      
    .                                                                            حتققت حىت اآلن، ويدعو إىل اختاذ إجراءات على مجيع املستويات لزيادة تطويرها وتنفيذها

  
                      احلد من أخطار الكوارث    

                         بنـــاء قـــدرة الـــدول   :     ٢٠١٥-    ٢٠٠٥                                                       جنـــدد التزامنـــا بإطـــار عمـــل هيوغـــو للفتـــرة   و  -     ١٨٦
ــة        ــدول ومنظوم ــدعو ال ــة الكــوارث، ون ــصمود يف مواجه ــى ال ــات عل ــم املتحــدة                                                                                  واجملتمع                  األم

                                                                                                   واملؤســسات املاليــة الدوليــة واملنظمــات دون اإلقليميــة واإلقليميــة والدوليــة واجملتمــع املــدين إىل  
                                                               ونـدعو إىل تنـاول مـسألة احلـد مـن أخطـار الكـوارث                 .                                              التعجيل بتنفيـذ اإلطـار وحتقيـق أهدافـه        

             ق التنميـة                                                                                              وبناء القدرة على الصمود يف مواجهـة الكـوارث بـشعور متجـدد بإحلاحيتـها يف سـيا                 
                                                                                                        املستدامة والقـضاء علـى الفقـر، والقيـام، حـسب االقتـضاء، بإدماجهـا يف الـسياسات واخلطـط                    

  .                                                                                                 والــربامج وامليزانيــات علــى مجيــع املــستويات، ومراعاهتــا ضــمن األطــر املــستقبلية ذات الــصلة  
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                                                                                                ونـــدعو احلكومـــات علـــى مجيـــع املـــستويات، وكـــذلك املنظمـــات دون اإلقليميـــة واإلقليميـــة 
                                                                                                         املعنية، إىل االلتزام بتوفري موارد كافية ميكـن التنبـؤ هبـا يف الوقـت املناسـب للحـد مـن                               والدولية

                                                                                                أخطار الكوارث من أجل تعزيز قدرة املدن واجملتمعات علـى الـصمود يف مواجهـة الكـوارث،                  
   .                                   وذلك وفقا ملا تسمح به ظروفها وقدراهتا

                                      اآلليـات املـستخدمة للحـد مـن                   ُ                                                   ندرك أمهية ُنظم اإلنـذار املبكـر باعتبارهـا جـزءا مـن             و  -     ١٨٧
ــصادية           ــن األضــرار االقت ــن أجــل احلــد م ــستويات م ــع امل ــى مجي ــة عل ــار الكــوارث بفعالي                                                                                                        أخط
                                                                                            واالجتماعيــة، مبــا يف ذلــك اخلــسائر يف األرواح، ونــشجع يف هــذا الــصدد الــدول علــى إدمــاج 

ــة للحــد مــن أخطــار الكــوارث       ــا الوطني ــنظم ضــمن اســتراتيجياهتا وخططه ــشجع   .                                                                                          هــذه ال         ون
                                                                                                    هــات املاحنــة واجملتمــع الــدويل علــى تعزيــز التعــاون الــدويل لــدعم جهــود احلــد مــن أخطــار       اجل

                                                                                                       الكوارث يف البلدان النامية، حسب االقتضاء، مـن خـالل املـساعدة التقنيـة ونقـل التكنولوجيـا                  
               ونقـر كـذلك      .                                                                                       على النحو املتفق عليه بني األطراف املعنية، وبنـاء القـدرات، وبـرامج التـدريب              

                                                                                           ء تقييمات شاملة للمخـاطر واألخطـار، وتبـادل املعـارف واملعلومـات، مبـا يف ذلـك                             بأمهية إجرا 
                                                               ونلتــزم بوضــع وتعزيــز أدوات لتقيــيم املخــاطر واحلــد مــن     .                                      تبــادل معلومــات جغرافيــة موثوقــة 
    .                             أخطار الكوارث يف الوقت املناسب

                                                                                          نؤكــد علــى أمهيــة متــتني الــروابط بــني خطــط احلــد مــن أخطــار الكــوارث وحتقيــق      و  -     ١٨٨
                                                                                             االنتعاش واخلطط اإلمنائية الطويلة األجل، وندعو إىل وضع استراتيجيات أكثر تنـسيقا ومشـوال              
                                                                                    تدمج االعتبارات املتعلقة باحلد من أخطار الكوارث والتكيف مع تغري املنـاخ يف االسـتثمارات    

     مـن                                                                                            العامة واخلاصة، ويف صنع القرارات والتخطيط لألعمال اإلنسانية واإلمنائية من أجل احلـد              
                                                                                                    املخــاطر وزيــادة القــدرة علــى الــصمود وكفالــة انتقــال ســلس مــن مرحلــة اإلغاثــة إىل اإلنعــاش 

    ّ                                                                               ونــسلّم، يف هــذا الــصدد، بــضرورة إدراج منظــور جنــساين يف تــصميم وتنفيــذ مجيــع    .           فالتنميــة
   .                         مراحل إدارة أخطار الكوارث

                مـات الدوليـة                                                                      ندعو مجيع أصحاب املـصلحة املعنـيني، مبـا يف ذلـك احلكومـات واملنظ           و  -     ١٨٩
                                                                                                    واإلقليميــة ودون اإلقليميــة والقطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين، إىل اختــاذ تــدابري مناســبة وفعالــة   
                                                                                                        تراعى فيها األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة، وذلـك بـسبل منـها تعزيـز التنـسيق والتعـاون للحـد            

          هــا مــن                                                                                     مــن أخطــار التعــرض للكــوارث مــن أجــل محايــة األشــخاص واهلياكــل األساســية وغري  
                                                                                                     األصول الوطنية من أثر الكوارث متـشيا مـع إطـار عمـل هيوغـو وأي إطـار مـن أطـر احلـد مـن                 

َ           أخطار الكوارث يعتَمد بعد عام                   ٢٠١٥    .   
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           تغري املناخ    
                                                                                      نؤكد من جديد أن تغري املناخ هو أحد أكـرب حتـديات العـصر، ونعـرب عـن جزعنـا                 و  -     ١٩٠

        ونـشعر    .                                    ت الدفيئـة علـى الـصعيد العـاملي                                                               الشديد إزاء استمرار ارتفـاع مـستوى انبعاثـات غـازا         
                                                                                                            بقلــق بــالغ إزاء كــون مجيــع البلــدان، وال ســيما البلــدان الناميــة، معرضــة لآلثــار الــسلبية لــتغري   
                                                                                       املناخ، وكوهنا تعاين بالفعل من آثار متزايدة تشمل اجلفاف املستمر والظواهر اجلويـة الـشديدة    

                                وحتمض احمليطات، وهو مـا يـؤدي إىل                                                    احلدة وارتفاع مستوى سطح البحر والتحات الساحلي     
  .                                                                                                         زيــادة هتديــد األمــن الغــذائي واجلهــود املبذولــة للقــضاء علــى الفقــر وحتقيــق التنميــة املــستدامة  

   .                                                                         ونشدد يف هذا الصدد على أن التكيف مع تغري املناخ يشكل أولوية عاملية آنية وملحة
                             كن من التعاون مـن البلـدان                                                         نؤكد أن الطابع العاملي لتغري املناخ يتطلب أوسع قدر مم      و  -     ١٩١

                                                                                                     مجيعها ومشاركتها يف استجابة دولية فعالة ومالئمة بغية التعجيل باحلـد مـن انبعاثـات غـازات                 
    ّ                                         ّ                          ونذكّر بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املنـاخ تـنص              .                              الدفيئـة على الصعيد العاملي   

                                               أجيـال البـشرية احلاضـرة واملقبلـة علـى                                                                     على أنه ينبغي لألطراف أن حتمي النظام املناخي ملنفعـة           
  .                                                                                                    أســاس اإلنــصاف ووفقــا ملــسؤولياهتا املـــشتركة، وإن كانــت متباينــة، وقــدرات كــل منـــها        

                                                                                                           ونالحظ بقلـق بـالغ الفجـوة الكـبرية بـني األثـر اإلمجـايل لتعهـدات األطـراف املتعلقـة بتخفيـف                       
             واملــسارات     ٢٠٢٠   ام             حبلــول عــ                حتبــاس احلــراري                                                 حــدة االنبعاثــات الــسنوية العامليــة لغــازات اال

                                                                                                  اإلمجالية لالنبعاثات اليت من شأهنا أن متكن من إبقاء نسبة الزيادة يف متوسط درجـات احلـرارة                 
  .                 درجـة مئويـة     ١,٥                                                                     العاملية دون درجتني مئويتني أو فوق مستويات ما قبل املرحلة الصناعية بــ   

ــها و       ــة واخلاصــة من ــة، العام ــصادر خمتلف ــن م ــوال م ــة األم ــة تعبئ ــدرك أمهي ــددة                                                                                        ون ــة واملتع                        الثنائي
                                                                                                          األطراف، مبـا يف ذلـك مـصادر التمويـل املبتكـرة، لـدعم إجـراءات التخفيـف وتـدابري التكيـف                      

  .                                                                                                          املناسبة على الصعيد الوطين، وتطوير التكنولوجيـا ونقلـها، وبنـاء القـدرات يف البلـدان الناميـة               
                تفعيلـه علـى                                                                                      ونرحب يف هذا الصدد باإلعالن عن إنشاء صـندوق املنـاخ األخـضر، ونـدعو إىل                 

     .                                                 وجه السرعة ليتسىن جتديد موارده يف وقت مبكر وبقدر كاف
                                                                                              حنث األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ واألطـراف يف                         و -     ١٩٢

  .                                                                                                  بروتوكول كيوتو على الوفاء الكامل بالتزاماهتا وبالقرارات املتخـذة مبوجـب هـذين االتفـاقني              
          ملـؤمتر                سابعة عـشرة        ُ  ِ                                             ىل ما أُحرِز من تقدم يف حمافل من بينها الدورة ال                                   وسنستند يف هذا الصدد إ    

  يف                                        العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف                      األطـراف          ملـؤمتر                                              األطراف يف االتفاقيـة والـدورة الـسابعة         
           كـانون    ٩           نوفمرب إىل    /               تشرين الثاين    ٢٨                  ، يف الفترة من                            املعقودتان يف ديربان    ،               بروتوكول كيوتو 

   .    ٢٠١١      ديسمرب  /    األول
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         الغابات    
                                                                                                         نشدد علـى أمهيـة مـا للغابـات مـن منـافع اقتـصادية واجتماعيـة وبيئيـة للنـاس وأمهيـة                           و -     ١٩٣

                            ونؤيد وضع سياسات شـاملة       .      املؤمتر                   مواضيع وأهداف   يف                                    إسهامات اإلدارة املستدامة للغابات     
          الطائفـة                       ونؤكد من جديد أن       .                                                             لعدة قطاعات ولعدة مؤسسات تعزز اإلدارة املستدامة للغابات       

        ً                                  تيح فرصاً للتـصدي للكـثري مـن حتـديات         ت            الغابات    ا     توفره     اليت                        من املنتجات واخلدمات            لواسعة   ا
                                                                         ونـدعو إىل تعزيـز اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق اإلدارة املـستدامة                 .                             ً      التنمية املستدامة األكثر إحلاحـاً    

  ع                                                                                             للغابات، وإعادة زراعة الغابات، واستصالح الغابات، وغرس الغابات اجلديدة، ونـدعم مجيـ             
                                                                                                         اجلهود املبذولة إلبطـاء معـدل إزالـة الغابـات وتـدهورها ووقـف ذلـك االجتـاه وعكـس مـساره                      
                                                                                                       بفعالية، بسبل من بينها تعزيز التجارة يف منتجات الغابات الـيت جيـري احلـصول عليهـا بـصورة                   

                                                          مثـل خفـض االنبعاثـات النامجـة عـن إزالـة الغابـات         ،                           أمهيـة املبـادرات اجلاريـة     ب         وننـوه   .       مشروعة
ــز خمـــزون    ا ه         وتـــدهور ــات، وتعزيـ ــة؛ ودور احلفـــظ واإلدارة املـــستدامة للغابـ ــدان الناميـ                                                                                             يف البلـ

                                                                 وندعو إىل زيادة اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز أطـر اإلدارة               .                                         الكربون يف الغابات يف البلدان النامية     
                                  ً                     ً                                            السليمة للغابات وسبل تنفيذها، وفقاً للصك غري امللزم قانوناً بشأن مجيع أنـواع الغابـات، مـن              

                                               هلــذا الغـرض، نلتــزم بتحـسني أســباب معيــشة           حتقيقـا   و  .                                     ل حتقيــق اإلدارة املـستدامة للغابــات     أجـ 
            ً        ً        لغابـات إدارةً مـستدامةً،      ا                                                                  السكان واجملتمعات احمللية، عن طريق هتيئة الظروف الالزمة إلدارهتم          

   اء                                                                                ً                             بــسبل منــها تعزيــز التعــاون يف ميــادين املاليــة والتجــارة ونقــل التكنولوجيــا الــسليمة بيئيــاً وبنــ 
                                                                                           ، وعـن طريـق تعزيـز احليـازة اآلمنـة لألراضـي، وخباصـة فيمـا يتعلـق باختـاذ                           احلوكمة          القدرات و 

   .                            ً                            القرارات وتقاسم املنافع، وفقاً للتشريعات واألولويات الوطنية
ــات           و-     ١٩٤ ــواع الغاب ــع أن ــشأن مجي ــاً ب ــزم قانون ــصك غــري املل ــذ العاجــل لل ــدعو إىل التنفي                                            ً                                                     ن

                                                                  ء الرفيع املستوى من الدورة التاسـعة ملنتـدى األمـم املتحـدة                                           واإلعالن الوزاري الصادر عن اجلز    
   .                                                         املعين بالغابات مبناسبة اإلعالن عن انطالق السنة الدولية للغابات

                                                                                           نــسلم بــأن منتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات، بفــضل عــضويته العامليــة وواليتــه    و-     ١٩٥
                                         بالغابـات معاجلـة شـاملة ومتكاملـة ويف                       ً      ً                                     الشاملة، يؤدي دوراً حيوياً يف معاجلـة القـضايا املتـصلة           

                                                                                                        تعزيــز التنــسيق الــسياسايت والتعــاون علــى املــستوى الــدويل مــن أجــل حتقيــق التنميــة املــستدامة   
ــدى،       .          للغابــات ــة يف جمــال الغابــات إىل مواصــلة تقــدمي دعمهــا للمنت ــشراكة التعاوني ــدعو ال                                                                                           ون

   .    نتدى                                                       ونشجع أصحاب املصلحة على مواصلة مشاركتهم الفعلية يف عمل امل
                                                                                        نؤكــــد أمهيــــة إدراج أهــــداف وممارســــات اإلدارة املــــستدامة للغابــــات يف صــــلب    و-     ١٩٦

     مـع                                              االقتـصادي، وهلـذا الغـرض نلتـزم بالعمـل                     علـى الـصعيد                                    السياسات وعملية اختاذ القـرارات   
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           اج اإلدارة     مـ                                                                                 إدارة املنظمات األعضاء يف الشراكة التعاونية يف جمال الغابات من أجـل إد                  هيئات
   .                      استراتيجياهتا وبراجمها             حسب االقتضاء يف                     جلميع أنواع الغابات         املستدامة

  
                  التنوع البيولوجي    

                                                                                                  نعيـــد تأكيـــد القيمـــة املتأصـــلة للتنـــوع البيولـــوجي، والقـــيم اإليكولوجيـــة واجلينيـــة     و-     ١٩٧
                                                                                                      واالجتماعية واالقتصادية والعلمية والتربوية والثقافيـة والترفيهيـة واجلماليـة للتنـوع البيولـوجي،         

ــ                                                                               الــذي يؤديــه يف احلفــاظ علــى الــنظم اإليكولوجيــة الــيت تــوفر خــدمات                    البــالغ األمهيــة    دور      وال
         جـسامة                 ونـدرك مـدى       .                                                                                    أساسية تـشكل ركـائز حيويـة لتحقيـق التنميـة املـستدامة ورفـاه البـشر                

                                                                                                   الوضع من حيث فقدان التنوع البيولوجي وتـدهور الـنظم اإليكولوجيـة علـى الـصعيد العـاملي،               
                                                                                  ل تقــوض مــن التنميــة العامليــة مبــا يــؤثر علــى األمــن الغــذائي، والتغذيــة،                          ونؤكــد أن هــذه العوامــ

                    الريــف والــسكان يف   يف                                                                            وتــوافر ميــاه الــشرب وإمكانيــة احلــصول عليهــا، وعلــى صــحة الفقــراء 
                                           وهــذا يــربز أمهيــة احلفــاظ علــى التنــوع   .                                                              مجيــع أحنــاء العــامل، مبــن فــيهم األجيــال احلاليــة واملقبلــة

                علــى اســتعادة                        الــنظم اإليكولوجيــة       قــدرة                              فيمــا بــني املوائــل، وبنـاء                                 البيولـوجي، وتــسهيل التنقــل  
ــها ــلية       .           حيويتـ ــشعوب األصـ ــة للـ ــات التقليديـ ــارات واملمارسـ ــارف واالبتكـ ــأن املعـ ــسلِّم بـ     ِّ                                                                                      ونـ

                          ً     ً                                                                       واجملتمعـــات احملليـــة تـــسهم إســـهاماً هامـــاً يف حفـــظ التنـــوع البيولـــوجي واســـتخدامه بـــصورة  
ــاه االجتمــاعي واســتدامة ســبل                                                             مــستدامة، وميكــن لتطبيقهــا علــى نطــاق أوســع أن يــ                                               دعم الرف

                                                         صــلية واجملتمعــات احملليــة تعتمــد يف كــثري مــن األحيــان                                 ونقــر كــذلك بــأن الــشعوب األ  .        الــرزق
ــصورة مباشــرة   ــة                   ب ــثرياً                للغاي ــا ك ــن مث فإهن ــة، وم ــنظم اإليكولوجي ــوجي وال ــوع البيول ــى التن                                                        ً                       عل

   .            نظم وتدهورمها                                          بصورة مباشرة من فقدان ذلك التنوع وتلك ال                تكون األكثر تضررا   ما
                                                                                          نكرر تأكيد التزامنا بالوفاء باألهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي، ونـدعو إىل                و -     ١٩٨

   ويف   .                                                                                        اختاذ إجراءات عاجلة للحد بفعالية من فقـدان التنـوع البيولـوجي ووقفـه وعكـس اجتاهـه        
  ،     ٢٠٢٠-    ٢٠١١  ة                                                                         هذا السياق، نؤكد أمهية تنفيذ اخلطة االستراتيجية للتنوع البيولـوجي للفتـر   

                      ألطـراف يف االتفاقيـة   ا         مـؤمتر           اعتمـدها                                                                والوفاء بأهداف آيتشي املتعلقة بـالتنوع البيولـوجي الـيت          
   .                يف اجتماعه العاشر

ّ    وننّوه -     ١٩٩ ّ                            امللحق باتفاقية التنّوع البيولـوجي واملتعلـق                                اعتماد بروتوكول ناغويا     ب               احلـصول   ب                     
ــصف للمنــ      ــادل واملن ــة والتقاســم الع ــوارد اجليني ــى امل ــدعو                                                                   عل                                           افع الناشــئة عــن اســتخدامها، ون

                                                                                                    األطــراف يف اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي إىل التــصديق علــى الربوتوكــول أو االنــضمام إليــه، مبــا  
                                                                 ونقر مبا ميكـن أن يؤديـه احلـصول علـى املـوارد اجلينيـة                 .                                      يكفل بدء نفاذه يف أقرب فرصة ممكنة      

                                  ظ التنوع البيولوجي واسـتخدامه                                                                  وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدامها من دور يساهم يف حف         
   .                                                 بصورة مستدامة ويف القضاء على الفقر واستدامة البيئة
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ــوع         و-     ٢٠٠ ــة التن ــة التفاقي ــق األهــداف الثالث ــدعم حتقي ــوارد ل ــة امل                                                                                               نرحــب باســتراتيجية تعبئ
                                                                         ً                            البيولوجي، مبا يف ذلك االلتزام بتحقيق زيادة كبرية يف املوارد من مجيع املـصادر دعمـاً للتنـوع                  

   .                  يف اجتماعه العاشر           لدول األطراف ا           ً                        ولوجي، وفقاً للقرارات املتخذة يف مؤمتر     البي
                                                                                             نؤيــد تعمــيم مراعــاة اآلثــار واملنــافع االجتماعيــة واالقتــصادية املتــصلة حبفــظ التنــوع      و-     ٢٠١

                                          النظم اإليكولوجية الـيت تـوفر خـدمات         ب                                                   البيولوجي ومكوناته واستخدامهما بصورة مستدامة و     
                                                      ً               امج والــسياسات ذات الــصلة باملوضــوع علــى مجيــع املــستويات، وفقــاً        الــرب     صــلب            أساســية، يف 

                                                     ونـشجع االسـتثمارات، مـن خـالل وضـع احلـوافز              .                                       للتشريعات والظروف واألولويات الوطنية   
                                                                                                     والــسياسات املالئمــة، الــيت تــدعم حفــظ التنــوع البيولــوجي واســتخدامه بــصورة مــستدامة          

ــسق      إ و ــا يت ــدهورة، مب ــة املت ــنظم اإليكولوجي ــة                                                          صــالح ال ــع اتفاقي ــواءم م ــوجي                             ويت ــوع البيول                       التن
   .                                  وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة

ــون -     ٢٠٢ ــن متفقــ ــسب                           وحنــ ــشراكات، حــ ــة الــ ــدويل، وإقامــ ــاون الــ ــز التعــ ــى تعزيــ                                                                                  علــ
   ،                                     ِ  ْ                                               وتبادل املعلومات، ونرحب يف هذا السياق بِعقْد األمـم املتحـدة للتنـوع البيولـوجي                      االقتضاء،
                                                   كة الفعالة جلميع أصحاب املصلحة يف حفظ التنـوع                        تشجيع املشار         من أجل    ،    ٢٠٢٠-    ٢٠١١

ــة والتقاســم العــادل       ــوارد اجليني ــوجي واســتخدامه بــصورة مــستدامة، واحلــصول علــى امل                                                                                                      البيول
   .                                          ً                          واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، توخياً للعيش يف انسجام مع الطبيعة

ــة     و-     ٢٠٣ ــة اتفاقي ــسلِّم بأمهي ــ         التجــارة   ِّ                       ن ــأنواع احليوانــ  ة          الدولي ــة                      ب ــات الربي          املهــددة                         ات والنبات
            عــزز حفــظ  ي                                                            ثــل نقطــة التقــاء بــني التجــارة والبيئــة والتنميــة؛ و  مي    دويل         اتفــاق         ، وهــي           بــاالنقراض

                                  سهم يف حتقيـق منـافع ملموسـة         ي       أن           من شأنه                                                 التنوع البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة؛ و     
  .                      التجـارة الدوليـة                                                       كفـل عـدم تـداول أي أنـواع مهـددة بـاالنقراض يف               كما وي                 للسكان احملليني؛   

                      جتـار غــري املــشروع يف                                                             آلثـار االقتــصادية واالجتماعيـة والبيئيــة النامجـة عــن اال    ل               حنـن مــدركون  و
                                                 معـززة علـى جـانيب العـرض والطلـب علـى             و                                                       األحياء الربية، حيث يلزم اختـاذ إجـراءات حازمـة           

            البيئيــة                                                                                    ويف هــذا الــصدد، نؤكــد أمهيــة التعــاون الــدويل الفعــال علــى نطــاق االتفاقــات   .         الــسواء
                                            ونؤكـد كـذلك أمهيــة وضـع قـوائم أنــواع       .                                                    املتعـددة األطـراف واملنظمـات الدوليــة ذات الـصلة    

   .              ً                    األحياء استناداً إىل معايري متفق عليها
ــشاء      و-     ٢٠٤ ــاً بإن ــرب        ً                حنــيط علم ــدويل        املن ــسياسات                     احلكــومي ال ــوم وال ــوع                       للعل                     يف جمــال التن

         ، وذلــك       مبكــر       موعــد   يف            أعمالــه      بــدء                                                       البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة، ونــدعو إىل  
           التنــوع          يف جمــال                                                                                     لتــوفري أفــضل مــا هــو متــاح مــن معلومــات ذات أمهيــة للــسياسات العامــة        

   .                                      البيولوجي، من أجل مساعدة صناع القرارات
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                             التصحر وتدهور األراضي واجلفاف    
  ك                                                                                    ندرك األمهية االقتصادية واالجتماعيـة لـإلدارة الـسليمة لألراضـي، مبـا يف ذلـ                       وحنن   -     ٢٠٥

                                                                                                       التربــة، وال ســيما مــن حيــث إســهامها يف النمــو االقتــصادي والتنــوع البيولــوجي والزراعــة         
                                                                                                         املستدامة واألمن الغذائي والقـضاء علـى الفقـر ومتكـني املـرأة، والتـصدي لـتغري املنـاخ وحتـسني                    

ْ           حتـديات ذات ُبْعـد                     ظـواهر تـشكل                                              ونؤكد أن التصحر وتدهور األراضي واجلفاف         .             توافر املياه   ُ           
                                                   التنميــة املــستدامة جلميــع البلــدان، وال ســيما       أمــام         خطــرية                       فتئــت تطــرح صــعوبات  ا             عــاملي، ومــ

                                                              بوجـه خـاص مـن حتـديات بالنـسبة ألفريقيـا وأقـل                           يشكله هـذا            ً       ونؤكد أيضاً ما      .                 البلدان النامية 
                                                    ويف هــذا الــصدد، نعــرب عــن القلــق العميــق إزاء   .            ً                                         البلــدان منــواً والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية

                                           يف أفريقيــا، وخباصــة يف القــرن األفريقــي  ة                        جلفــاف واجملاعــة الدوريــ        حلــاالت ا                    العواقــب اجلــسيمة
                                                                                           ومنطقة الساحل، وندعو إىل العمل على وجه السرعة من خالل اختاذ تدابري قصرية ومتوسـطة               

   .                            وطويلة األجل على مجيع املستويات
   ذا           ومـن هـ     .                                                                         نقر بضرورة اختاذ إجـراءات عاجلـة لعكـس اجتـاه تـدهور األراضـي                      وحنن   -     ٢٠٦

                                              تــدهور األراضــي، يف ســياق حتقيــق التنميــة                   خــال مــن ظــاهرة                                    املنطلــق ســنعمل علــى إجيــاد عــامل 
                                           املـوارد املاليـة مـن جمموعـة مـن                          ّ                         أن يكـون عـامال حمفّـزا علـى حـشد                              وهذا مـن شـأنه        .         املستدامة

   .                    املصادر العامة واخلاصة
                 كافحـة التـصحر                             تفاقيـة األمـم املتحـدة مل           وفقـا ال    ،                        عزمنا علـى القيـام                     ونؤكد من جديد      -     ٢٠٧

                                                                                                 اختاذ إجراءات منسقة على الصعد الوطين واإلقليمـي والـدويل، لرصـد تـدهور األراضـي علـى                   ب
                                                                                                   الصعيد العاملي، واستصالح األراضي املتدهورة يف املناطق القاحلة وشـبه القاحلـة واجلافـة شـبه                

            سـتراتيجيني                                     تفاقية واخلطة وإطـار العمـل اال        اال                       دعم وتعزيز تنفيذ                           وقد عقدنا العزم على     .       الرطبة
                                                       ، بطرق من بينها تعبئة املوارد املاليـة الكافيـة           )    ٢٠١٨-    ٢٠٠٨ (                للسنوات العشر                    لتعزيز تنفيذها   

                                                                    ونالحـظ أمهيـة التخفيـف مـن اآلثـار النامجـة عـن التـصحر                  .                                       اليت ميكن التنبؤ بتوافرها يف حينـها      
  ح                                                                                             وتـدهور األراضـي واجلفـاف، بطـرق مـن بينـها احلفـاظ علـى الواحـات وتنميتـها، واستـصال           

                                             إدارة امليـاه، وذلـك لإلسـهام يف حتقيـق             بـ            والنـهوض                                                 األراضي املتـدهورة، وحتـسني نوعيـة التربـة          
                                                                ويف هـذا الـصدد، نـشجع علـى إبـرام شـراكات وإقامـة                 .                                             التنمية املستدامة والقـضاء علـى الفقـر       

  .                                                                                               مبــادرات ألغــراض محايــة املــوارد مــن األراضــي، ونــدرك أمهيــة تلــك الــشراكات واملبــادرات  
ــضا       نــشجع  و ــاء القــدرات،          أي ــربامج                          علــى بن ــدري                  واالضــطالع ب               ، والدراســات             ب اإلرشــادية          الت

ــوعي      ــق الفهــم وإذكــاء ال ــة إىل تعمي ــادرات الرامي ــة واملب ــصادية               فيمــا خيــص                                                                          العلمي ــافع االقت                       املن
   . ا       وممارساهت                                                    واالجتماعية والبيئية لسياسات اإلدارة املستدامة لألراضي
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                                               يات ومؤشـرات سـليمة قائمـة علـى أسـس                                                    نؤكد أمهية مواصلة وضع وتطبيـق منـهج           و -     ٢٠٨
ــدهور        ــصحر وت ــيم مــدى الت ــة، ألغــراض رصــد وتقي ــات االجتماعي ــع الفئ ــة شــاملة جلمي                                                                                                   علمي
                                                                                                        األراضي واجلفاف، وكـذلك أمهيـة اجلهـود اجلاريـة لتعزيـز البحـوث العلميـة وترسـيخ القاعـدة                    

ــة األمــ      ــصحر واجلفــاف يف إطــار اتفاقي ــصدي للت ــشطة املــضطلع هبــا للت ــة لألن            م املتحــدة                                                                                          العلمي
         تفاقيـة    اال          ألطراف يف    ا                      ً                                 ويف هذا الصدد، حنيط علماً بالقرار الذي اختذه مؤمتر            .               ملكافحة التصحر 

                 إسـداء املـشورة    ب         تتعلـق                                                     ، بإنشاء فريق عامل خمصص ملناقشة خيارات حمـددة                         اجتماعه العاشر    يف
   .                                                    العلمية لألطراف يف االتفاقية، مع مراعاة التوازن اإلقليمي

                                                                            ضرورة التعاون من خـالل تبـادل املعلومـات املتـصلة باملنـاخ والطقـس،                      نكرر تأكيد     و -     ٢٠٩
                                                                                                 ونظم التنبؤ واإلنذار املبكر املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف، وبالعواصـف الترابيـة             

ــاملي واإلقليمــي ودون اإلقليمــي    ــصعد الع ــى ال ــة، عل ــدول     .                                                                والرملي ــدعو ال ــصدد، ن                                    ويف هــذا ال
ــصلة إىل ال ــذار املبكــر                                واملنظمــات ذات ال ــؤ واإلن ــادل املعلومــات ونظــم التنب                                                                         تعــاون يف جمــال تب

   .     الصلة    ذات
  

       اجلبال    
                             ضــروري لتحقيــق التنميــة      أمــر                                              أن الفوائــد املــستمدة مــن املنــاطق اجلبليــة              وحنــن نــدرك   -     ٢١٠

                                                                        يكولوجية للجبال دورا حامسا يف توفري موارد املياه جلـزء كـبري مـن                       النظم اإل        وتؤدي    .         املستدامة
                                               ضـة بـشكل خـاص لآلثـار الـضارة لـتغري                                              ّ               والـنظم اإليكولوجيـة اجلبليـة اهلـشة معرّ          ؛ مل          سكان العا 

ــاخ ــة  ،       املن ــات          األحــراج            وإزال ــدهور الغاب ــدهور األراضــي،     ،                   وت                                                    وتغــري اســتخدام األراضــي، وت
                                   يف االحنـسار وتنـاقص الكثافـة،             العامل       حول              ات اجلبلية       اجلليدي          قد أخذت    و   ؛                  والكوارث الطبيعية 

   .     البشر                 على البيئة ورفاه         الواقعة       اآلثار         تزايد                  ما ينجم عن ذلك من   مع 
               ، مبــا يف ذلــك                     للتجمعــات البــشرية                    مــا تكــون موطنــا        كــثريا                           ونــدرك كــذلك أن اجلبــال   -     ٢١١

                      اســتخدامات مــستدامة                قــد اســتحدثت          جمتمعــات        وهــي                                      الــشعوب األصــلية واجملتمعــات احملليــة، 
      أنـه                           مهمـشة، ونؤكـد لـذلك               جمتمعـات               مـا تكـون                           ً              غـري أن هـذه اجملتمعـات كـثرياً            .             ملوارد اجلبال 

                                                         الفقـــر، واألمـــن الغـــذائي والتغذيـــة، واالســـتبعاد                    ملعاجلـــة قـــضايا                 جهـــد مـــستمر                 ســـيلزم بـــذل 
                                                 نـــدعو الـــدول إىل تعزيـــز العمـــل التعـــاوين  و  .                                                      االجتمـــاعي، والتـــدهور البيئـــي يف هـــذه املنـــاطق

           ل تعزيـز           من خـال        وذلك     ،        املعنيني                    مجيع أصحاب املصلحة        مع                                   املشاركة الفعالة وتبادل اخلربات      ب
                                           لتنميـة املـستدامة للمنـاطق اجلبليـة،                   معنيـة با                      ومراكـز امتيـاز                            ترتيبـات واتفاقـات                         ما هو قـائم مـن       

   .                                                  فضال عن استكشاف ترتيبات واتفاقات جديدة، حسب االقتضاء
  ،         اجلبليـة             يكولوجيـة                              احلفـاظ علـى الـنظم اإل               من أجل                                    ندعو إىل بذل املزيد من اجلهود        و  -     ٢١٢

         شـاملة،  ُ     ُنهج                                                نشجع الدول على اعتماد رؤية بعيدة املدى و        و  .     فيها   ي        األحيائ                    مبا يف ذلك التنوع     
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                                                           يف االسـتراتيجيات الوطنيـة للتنميـة املـستدامة الـيت                             خاصـة باجلبـال                    دمج سياسـات                  بوسائل منها   
                             لمنـاطق اجلبليـة، خـصوصا       ل                        لحد من الفقر وبرامج         ا ل                مجلة أمور، خطط       ضمن                  ميكن أن تشمل،    
                                                 الدعم الدويل مـن أجـل التنميـة املـستدامة                تقدمي                 الصدد، إىل          يف هذا    ،      ندعو و  .                    يف البلدان النامية  

   .                        للجبال يف البلدان النامية
  

                           املواد الكيميائية والنفايات    

                 حلمايـة الـصحة                     بـالغ األمهيـة                                                                 م بـأن اإلدارة الـسليمة للمـواد الكيميائيـة أمـر                ِّ   نـسلِّ         وحنن   -     ٢١٣
ــة  ــشرية والبيئ ــدرك كــذلك أن    .                     الب ــد                    ون ــاملي          تزاي ــاج الع ــ ل                   اإلنت ــتخدام     لم ــة واس     ها                            واد الكيميائي

            الرامـي إىل                                ؤكـد مـن جديـد هـدفنا           ون  .               التعاون الدويل                      مسائل تتطلب تعزيز                  يف البيئة      ها       وانتشار
         ق تـؤدي      ائـ   طر ب                  لنفايـات اخلطـرة    ل                دورة حياهتـا و           طـوال                                                حتقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائيـة       

                        البيئـة، علـى النحـو     ب و         لبـشرية   ا    صحة                         البالغـة الـضرر بالـ         ثار    اآل                 إىل التقليل من          ٢٠٢٠           حبلول عام   
                 إلدارة الـسليمة      لـ        نـهج    ب                              نؤكد من جديـد التزامنـا            ذلك   ك  .                               ن يف خطة جوهانسربغ التنفيذية     ّ ـّ    املبي

                                            لقـضايا والتحـديات اجلديـدة والناشـئة               يعاجل ا                                                    للمواد الكيميائية والنفايات على مجيع املستويات       
          البلـدان       عـرب                  د مـن التقـدم        مزيـ                       يـشجع علـى إحـراز                                                      بطريقة فعالة وناجعـة ومتـسقة ومتناسـقة، و        

  .                                           واملناطق من أجل سد الثغرات يف تنفيذ االلتزامات

ــدعو  و  -     ٢١٤ ــال   إ       ن ــذ الفع ــة      ل                      ىل التنفي ــواد الكيميائي ــة للم ــإلدارة الدولي ــهج االســتراتيجي ل                                                                  لن
     دارة                   مـن أجـل اإل            كفـاءة                                     يتـسم بالتماسـك والفعاليـة وال                     نظـام قـوي              يف إطار               ذلك النهج           وتعزيز  

   .                       مواجهة التحديات الناشئة     يشمل      مبا  ،                      ميائية طوال دورة حياهتا                   السليمة للمواد الكي
                                                                        ن العديــد مــن البلــدان، وال ســيما أقــل البلــدان منــوا، تفتقــر إىل   أل                       نــشعر ببــالغ القلــق  و  -     ٢١٥

                  وهناك حاجـة إىل      .                                                                               القدرة على اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة حياهتا         
           الـشراكات                           بوسـائل منـها صـوغ                   القـدرات،           بنـاء                     العمل من أجـل         يز      لتعز                       بذل املزيد من اجلهود     

                                       نــشجع الــدول واملنظمـات الــيت حققــت   و  .         احلوكمـة                                    املــساعدة التقنيـة وحتــسني هياكــل         تقـدمي   و
      علـى        ٢٠٢٠                                                    دارة السليمة للمواد الكيميائيـة حبلـول عـام            اإل                                  تقدما حنو حتقيق اهلدف املتمثل يف       

   .        الفضلى                  واخلربات واملمارسات     ملعارف ا                                   مساعدة البلدان األخرى عن طريق تبادل 
                                                                                                          نثين علـى زيـادة التنـسيق والتعـاون فيمـا بـني اتفاقيـات املـواد الكيميائيـة والنفايـات،                      و  -     ٢١٦
                             زيـادة التنـسيق املـستمر                     نـشجع علـى                                                                   اتفاقية بازل واتفاقية روتردام واتفاقيـة اسـتكهومل، و          ي  وه

              وحنـيط علمـا     .                                  الدوليـة للمـواد الكيميائيـة                  لـإلدارة                                                     والتعاون فيما بينها ومع النـهج االسـتراتيجي       
   .                                  تفاقية بازل ومراكز اتفاقية استكهومل         التابعة ال                             راكز اإلقليمية ومراكز التنسيق   امل         أمهية دور  ب



A/CONF.216/L.1  
 

12-38162 55 
 

                     ونــدعو إىل اســتمرار   ،                                                                  نــثين علــى الــشراكات القائمــة بــني القطــاعني العــام واخلــاص   و  -     ٢١٧
                     الــصناعة واحلكومــات              اص يف أوســاط                                                            الــشراكات اجلديــدة واملبتكــرة بــني القطــاعني العــام واخلــ

ــات     ــن اجله ــا م ــة وغريه ــة                                              واألوســاط األكادميي ــة          املعني ــري احلكومي ــدرات        هبــدف   ،                غ ــز الق                    تعزي
                                              الكيميائيــة والنفايــات، مبــا يف ذلــك منــع                                   إلدارة الــسليمة بيئيــا للمــواد               املتعلقــة بــا               والتكنولوجيــا 

   .        النفايات      إنتاج
                                         حليــاة، وكــذلك وضــع وتنفيــذ سياســات                            مهيــة اعتمــاد هنــج دورة ا            ن مــدركون أل   حنــ و  -     ٢١٨
              واصـلة خفـض    مب        نلتـزم          مـن مث،   و  .          لنفايـات     ل               السليمة بيئيا          واإلدارة                          كفاءة استخدام املوارد          بشأن  

                                               زيـادة اسـتعادة الطاقـة مـن النفايـات           ب            ، وكـذلك      ها                    وإعـادة تـدوير      ها                  إعـادة اسـتخدام    و          النفايات  
        حيثمــا                 جعلــها مــوردا             ة بيئيــا، و                                                                        بغيــة إدارة غالبيــة النفايــات علــى الــصعيد العــاملي بطريقــة ســليم

                         حتـديات خاصـة ينبغـي             متثـل      ،            واللـدائن                           النفايـات اإللكترونيـة      ك                   النفايات الصلبة،    و  .   ّ       تسّنى ذلك 
       حمليـة   و         وطنيـة          نظـم                              واسـتراتيجيات وقـوانني و              سياسـات           وتنفيـذ                    ندعو إىل وضـع      و  .           التصدي هلا 

   .             دارة النفايات إل      شاملة 
                              تــدابري املمكنــة ملنــع اإلدارة                  ى اختــاذ مجيــع ال                     اجلهــات املعنيــة علــ       ســائر                 حنــث البلــدان و و  -     ٢١٩
                                    غـري مـشروع، وال سـيما يف البلـدان                علـى حنـو                      إغـراق النفايـات    و                         السليمة للنفايات اخلطرة      غري

                  لتزامــات الــدول                وذلــك وفقــا ال  ،          حمــدودة                هــذه النفايــات        معاجلــة                القــدرة علــى               تكــون فيهــا       الــيت 
                                 يف هـــذا الـــسياق، بـــالقرارات    ،       نرحـــب و  .                            املتعلقـــة هبـــذه املـــسألة                             مبوجـــب الـــصكوك الدوليـــة 

   .            اتفاقية بازل  يف       ألطراف       ملؤمتر ا       العاشر         الجتماع ا                 الصلة اليت اختذت يف     ذات
ّ                            وحنن مدركون ألمهية التقييم املستند إىل العلم للمخاطر اليت يتعّرض هلا البـشر والبيئـة      -     ٢٢٠                                                         

       نـشجع   و  .                ملـواد اخلطـرة           تلـك ا      ل  ة                  ض البشر والبيئـ             ُّ   احلد من تعرُّ        أمهية   و                              من جراء املواد الكيميائية،     
                                                                           أكثـر أمانـا للمـواد الكيميائيـة اخلطـرة يف املنتجـات وعمليـات               و                                  تطوير بـدائل سـليمة بيئيـا             على  
              تقيـيم دورة      ،                     ، حـسب االقتـضاء             تـشمل               مجلـة أمـور             علـى                                   حتقيقا هلـذه الغايـة، نـشجع       و  .       اإلنتاج

ــالم   ــاة واإلع ــصميم ا      و                  احلي ــوير والت ــتجني والبحــث والتط ــسؤولية املن ــاق م ــيع نط ــستدام                                                                        توس          مل
   .      املعارف      تبادل و

                                                 صـك عـاملي ملـزم قانونـا بـشأن الزئبـق                   وضـع         بشأن                        عملية التفاوض اجلارية     ب      نرحب   و  -     ٢٢١
ّ            الــيت تتعــّرض هلــا                    للتــصدي للمخــاطر     إىل            ملفاوضــات ا              دعو إىل توصــل    نــ            والبيئــة، و        البــشر       صــحة        

   .           نتيجة ناجحة
           إىل زيــادة        يــؤدي       ألوزون    لــ                                                      نــدرك أن الــتخلص التــدرجيي مــن املــواد املــستنفدة       حنــن  و  -     ٢٢٢

          االحتبـاس                                            الـيت تنطـوي علـى احتمـال زيـادة                             يـدروفلوروكربون     اهل                           سريعة يف استخدام مركبات     
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        تلــــك                         التــــدرجيي إلنتــــاج            التقلــــيص         نؤيــــد  و  .           البيئــــة                        تلــــك املركبــــات يف                     احلــــراري وإطــــالق
   .  ها       واستهالك        املركبات
       اسـي           عنـصر أس        هـو             مـستدام                        علـى حنـو كـاف و                                               نعترف بأن التمويـل الطويـل األجـل          و  -     ٢٢٣
         يف هـذا      ،      نرحب و  .                                                                               اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، وال سيما يف البلدان النامية           يف

                                                                                               عمليــة التــشاور بــشأن خيــارات التمويــل اخلاصــة بــاملواد الكيميائيــة والنفايــات، الــيت    ب         الــصدد، 
        منوحـة                                                                          لنظر يف احلاجة إىل بذل جهود مضاعفة لزيادة األولويـة الـسياسية امل                              استهلت من أجل ا   

            والكـايف                  لتمويل املستدام        توفري ا                                                                     لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، واحلاجة املتزايدة ل       
  .                                                 جــدول أعمــال املــواد الكيميائيــة والنفايــات          إطــار                 احلــصول عليــه يف                      ميكــن التنبــؤ بــه و        الــذي 

         ، والــيت         للبيئــة                  األمــم املتحــدة                                             الــيت ســيقدمها املــدير التنفيــذي لربنــامج             االقتراحــات             ونتطلــع إىل 
      جمللــس                      الــسابعة والعــشرون                                                                               ســينظر فيهــا املــؤمتر الــدويل املعــين بــإدارة املــواد الكيميائيــة والــدورة 

  .       الربنامج      إدارة 
  

   ان                       االستهالك واإلنتاج املستدام    

                وجــدول أعمــال                            بــشأن البيئــة والتنميــة                                               نــشري إىل االلتزامــات الــواردة يف إعــالن ريــو    و-     ٢٢٤
                                                 االستهالك واإلنتاج املـستدامني، وبوجـه خـاص             بشأن              التنفيذية                    وخطة جوهانسربغ    ٢١       القرن  

ــوارد       طلــب   ال ــة      طــة   اخل       مــن  ٣          يف الفــصل          ال ــداعي إىل             التنفيذي ــز               وال ــشجيع وتعزي        إطــار        وضــع                  ت
                            يف طرق اسـتهالك اجملتمعـات                                        ال غىن عن إحداث تغيريات أساسية          ه         وندرك أن   .     ربامج        عشري لل 
   .               ى الصعيد العاملي                        حتقيق التنمية املستدامة عل       من أجل     ها      وإنتاج
                                           لتخلص التـدرجيي مـن إعانـات الوقـود                                       االلتزامات اليت قطعتـها بـا                            وتعيد البلدان تأكيد    -     ٢٢٥

                              االسـتهالك وتقـوض التنميـة                   اإلسـراف يف                          الـيت تـشجع علـى           ة و       فعالـ   ال                        األحفوري الضارة وغـري     
        عـن    ة      فعالـ   ال                                                       إىل النظر يف ترشيد إعانات الوقود األحفوري غـري                        سائر البلدان       ندعو   و  .         املستدامة

                                                                          ، مبـا يف ذلـك إعـادة هيكلـة الـضرائب والـتخلص التـدرجيي مـن                                    احنرافـات األسـواق                طريق إزالة   
                                         علـى أن تراعـى يف تلـك الـسياسات                                                                       اإلعانات الضارة، حيثما وجدت، إلظهار آثارهـا البيئيـة،          

        إىل أدىن                                                                                  كامل االحتياجات والظروف اخلاصة للبلدان الناميـة، وذلـك هبـدف التقليـل                       على حنو   
                     الفقــراء واجملتمعــات                    حبيــث جيــري محايــة                   علــى تنميتــها، و                           الــضارة الــيت قــد تــؤثر              مــن اآلثــار   د    حــ

   .       املتأثرة      احمللية
                                                                                          نعتمـد اإلطـار العـشري للـربامج املتعلقـة بأمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج املـستدامة                     حنن   و   -     ٢٢٦

ــصيغته  ــوارد         ب ــة  ال    يف  ة        ال ــ و  A/CONF.216/5         وثيق ــى    ِّ سلِّ   ن ــضوء عل ــابع ال                 ط ال ــوعي            الط ــربامج  ل       ط         ل
                    الـسابعة والـستني             دورهتـا                      إىل أن تـسمي يف                                ندعو اجلمعيـة العامـة          و  ،    عشري  ال       اإلطار             املدرجة يف   

   .                       خطوات لتفعيل اإلطار متاما           ما يلزم من      الختاذ        األعضاء     دول                   هيئة تابعة إلحدى ال
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        التعدين    

ــسامه            وحنــن -     ٢٢٧ ــدم م ــزات تق ــادن والفل ــأن املع ــرف ب ــاملي     ات                                                   نعت ــصاد الع                                 كــبرية يف االقت
                                                                      الـصناعات التعدينيـة هامـة للغايـة جلميـع البلـدان الـيت توجـد                    نالحظ أن    و  .        العصرية         اجملتمعات   و

                                   النـشاط التعـديين، عنـدما يـدار         أن       أيـضا         نالحـظ   و   .                                             فيها موارد معدنية، وخاصة البلـدان الناميـة   
                                                                                             يتـيح الفرصـة لتحفيـز التنميـة االقتـصادية علـى نطـاق واسـع واحلـد مـن الفقـر                                    على حنو سـليم،   

                                                               اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهـداف اإلمنائيـة                                        ة البلدان يف حتقيق األهداف            ومساعد
                                                                   احلق السيادي يف تطـوير مواردهـا املعدنيـة وفقـا ألولوياهتـا                        تتمتع ب      لدول ا            نعترف بأن    و  .       لأللفية

   .                       وصــفها يف مبــادئ ريــو            الــيت يــرد                                              املــسؤولية فيمــا يتعلــق باســتغالل املــوارد         تتحمــل             الوطنيــة، و
                                            أقـــصى قـــدر مـــن املنـــافع االجتماعيـــة           أن حتقـــق                                                      نعتـــرف أيـــضا بـــأن أنـــشطة التعـــدين ينبغـــي  و

         يف هـذا      ،        نـدرك  و  .            الـضارة                                 آلثـار البيئيـة واالجتماعيـة      ل                                       واالقتصادية، فضال عن التصدي بفعالية      
         ها مـن            وتنظيم   هتا     وإدار    ية            التعدين  ا                           قدرات قوية لتطوير صناعاهت             حتتاج إىل                        الصدد، أن احلكومات    

   .                  التنمية املستدامة ق       أجل حتقي
       قويــة   ال                                                الــسياسات واملمارســات القانونيــة والتنظيميــة  و       األطــر                   ن مــدركون ألمهيــة    حنــ و  -     ٢٢٨

                                                  اقتــصادية واجتماعيــة وتـشمل ضــمانات فعالــة                   تفــضي إىل منـافع                                 فعالـة لقطــاع التعـدين الــيت     ال و
         الـــنظم  و           األحيـــائي                             احلفـــاظ علـــى التنـــوع            إضـــافة إىل                                                 للحـــد مـــن اآلثـــار االجتماعيـــة والبيئيـــة، 

         املنـشآت                    ندعو احلكومـات و    و  .        التعديين        النشاط       غالق                          يشمل املراحل التالية إل          مبا    ،        يكولوجية  اإل
                              فعاليـة اآلليـات القائمـة             وكذلك                      ملساءلة والشفافية،                                 العمل على مواصلة النهوض با                  التجارية إىل   
   .                                               منع التدفقات املالية غري املشروعة من أنشطة التعدين              ، وذلك من أجل          ذات الصلة

  
      تعليم  ال    

                                    يف هـذا الـصدد، بتعزيـز التعــاون             نتعهـد،                                    التزامنـا بـاحلق يف التعلــيم، و                       إننـا نعيـد تأكيـد     -     ٢٢٩
    ذلك    كـ   .                    لبلـدان الناميـة       يف ا                                                          حتقيق حصول اجلميع على التعليم االبتـدائي، ال سـيما                على         الدويل  
   ا     اسـي      أس  ا        شـرط       يعـد                                                                          أن الوصـول الكامـل إىل التعلـيم اجليـد علـى مجيـع املـستويات                       جمددا        نؤكد  

                                                                                                     لتحقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر واملساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، فـضال عـن                  
                                 مبا فيها األهـداف اإلمنائيـة        ،                                    األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا          بلوغ              ، من أجل           البشرية         التنمية  

            يف هـذا     ،      نـشدد  و  .                                          لنـساء والرجـال، وال سـيما الـشباب                     كـل مـن ا                املـشاركة ل           وكـذلك            لأللفية،  
                       قني والــسكان األصــليني   ا                                                                          الــصدد، علــى احلاجــة إىل ضــمان املــساواة يف فــرص التعلــيم للمعــ       

  .                املناطق الريفية    سكان                                 واجملتمعات احمللية واألقليات العرقية و

        نوعيـة         حتـسني                      ندرك احلاجـة إىل          كما               املستقبل،        حامية                              ندرك أن األجيال الشابة هي       و  -     ٢٣٠
                                      ومـن مث فقـد عقـدنا العـزم علـى       .                               وتعزيز سبل احلـصول عليـه            تدائية                بعد املرحلة االب        فيما           التعليم  
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ــدينا علــى إعــداد النــاس للــسعي إىل حتقيــق      ــة املــستدامة،                                                                                      النــهوض بقــدرة نظــم التعلــيم ل                       التنمي
        بـرامج                                تتعلـق باالسـتدامة ووضـع                          منـاهج دراسـية            وضـع                     تدريب املعلمـني و        حتسني                بوسائل منها 

                     االسـتخدام الفعـال             زيـادة                  باالسـتدامة، و          تتـصل      ت                                      تعد الطالب لشغل وظائف يف جمـاال         ية     تدريب
                                ىل تعزيز التعـاون بـني املـدارس     إ     ندعو  و  .  م                                               ّ   لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز نتائج التعلّ  

                                         احلـصول علـى التعلـيم اجليـد علـى               سبل         زيادة                                                اجملتمعات احمللية والسلطات يف اجلهود املبذولة ل       و
   .            مجيع املستويات

                                                                         ألعــضاء علــى تعزيــز الــوعي بالتنميــة املــستدامة يف أوســاط الــشباب                 نــشجع الــدول ا   و-     ٢٣١
               لتعلـيم مـن                                                وفقا ألهـداف عقـد األمـم املتحـدة ل                  النظامي،                           تعزيز برامج التعليم غري                   بوسائل منها 

   .    ٢٠١٤-    ٢٠٠٥                      أجل التنمية املستدامة، 
                                                                                            ونؤكــد أمهيــة تعزيــز التعــاون الــدويل مــن أجــل حتــسني فــرص احلــصول علــى التعلــيم   -     ٢٣٢
ــيم، وخباصــة            بوســ ــادة االســتثمار يف التعل ــيم، وزي ــة األساســية للتعل ــز البني ــاء وتعزي ــها بن                                                                                                         ائل من

                                 ونـشجع التبـادالت والـشراكات        .                                                                     االستثمار لتحسني نوعية التعلـيم للجميـع يف البلـدان الناميـة           
                                                                                                           التعليمية الدولية، مبا يف ذلك إنشاء الزمـاالت واملـنح الدراسـية للمـساعدة علـى بلـوغ أهـداف                    

   . ة         يم العاملي     التعل
ــز                         ونعقــد العــزم علــى  -     ٢٣٣ ــة            تعزي ــة املــستدامة، وعلــى دمــج التنمي ــيم مــن أجــل التنمي                                                                         التعل

     جـل                                                                                                                    املستدامة بفعالية أكـرب يف جمـال التعلـيم يف فتـرة مـا بعـد عقـد األمـم املتحـدة للتعلـيم مـن أ                          
   .                التنمية املستدامة

                            مارسـات اجليـدة يف جمـال                                                                      ونشجع بشدة املؤسسات التعليمية على النظر يف اعتمـاد امل          -     ٢٣٤
                         جهــات خمتلفــة تــشمل                                                                         إدارة االســتدامة يف جامعاهتــا ويف جمتمعاهتــا احملليــة مبــشاركة فاعلــة مــن  

                                                                                            الطالب واملعلمني والشركاء احملليني، وتعليم التنمية املستدامة بوصفها عنصرا مدجما يف خمتلـف             
   .                 التخصصات الدراسية

                                                 يـة، وال سـيما املؤسـسات التعليميـة العليـا يف                                    أمهية دعم املؤسسات التعليم              ونشدد على   -   ٢٣٥
                                                                 إجراء البحــوث والتوصــل إىل ابتكــارات مــن أجــل التنميــة                        كــي تــضطلع بــ                        البلــدان الناميــة،  

                                                                                                         املستدامة، مبا يف ذلك يف جمـال التعلـيم، هبـدف وضـع بـرامج جيـدة ومبتكـرة تـشمل التـدريب                       
                              ب املهـين والـتقين واحلـريف،                والتـدري                                                                على مهارات مباشرة األعمـال احلـرة واألعمـال التجاريـة،          

                                                                                                         والتعلم مدى احلياة، وتكون موجهـة حنـو سـد الفجـوة يف املهـارات املطلوبـة مـن أجـل املـضي                       
   .                                                  قدما على طريق بلوغ األهداف الوطنية للتنمية املستدامة
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                             املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
                           ملـة ودورهـا القيـادي                      مـشاركتها الكا           ضـرورة                                           نؤكد من جديد دور املـرأة احليـوي و         و  -     ٢٣٦

           تنفيـذ        خبطـى                                        ة مـع الرجـل، ونقـرر التعجيـل           ا                                                  يف مجيع جماالت التنمية املستدامة على قدم املـساو        
                                                                                                        االلتزامات املترتبة على كل منا يف هذا الصدد على النحو الوارد يف اتفاقية القـضاء علـى مجيـع                   

              عمــل بــيجني،                    ، وإعــالن ومنــهاج   ٢١                                                            أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، ويف جــدول أعمــال القــرن   
   .     أللفية             األمم املتحدة ل      وإعالن 
                                                                                                 نـدرك أنـه علـى الـرغم مـن إحـراز تقـدم علـى صـعيد املـساواة بـني اجلنـسني يف                             حنن      و -     ٢٣٧

                                   املـشاركة يف التنميـة املـستدامة                                            مل حتقـق كامـل إمكانياهتـا فيمـا خيـص                            بعض اجملاالت، فإن املرأة   
        مـن        ألسـباب        وذلـك         تغيري،    لل   ا        ة وعنصر                                                       واإلسهام فيها واالستفادة منها، بصفتها قائدة ومشارك      

                          ونؤيـد مـنح األولويـة        .                                                                       استمرار أوجه عدم املساواة االجتماعية، واالقتـصادية، والـسياسية              بينها
                                                                                                لتدابري تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة يف مجيـع اجملـاالت يف جمتمعاتنـا، مبـا يف ذلـك             

                                         يف صـــنع القـــرار واإلدارة علـــى مجيـــع                                                                 إزالـــة احلـــواجز الـــيت تعيـــق مـــشاركتها بـــصورة كاملـــة 
                                                                                                   املــستويات علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل، ونؤكــد األثــر املترتــب علــى وضــع أهــداف حمــددة  
ــساء يف املناصــب       ــادة كــبرية يف عــدد الن ــق زي ــضاء، لتحقي ــة، حــسب االقت ــدابري مؤقت ــذ ت                                                                                                     وتنفي

   .                                   القيادية، هبدف حتقيق التكافؤ بني اجلنسني
                                                                 املرأة بوصفها قوة دافعـة للتنميـة املـستدامة، بوسـائل                    ق طاقات    إطال                      ونعقد العزم على     -     ٢٣٨

                                                                                                                    منها إلغاء القـوانني التمييزيـة وإزالـة العوائـق الرمسيـة، وضـمان املـساواة يف إمكانيـة اللجـوء إىل                      
        تعمـيم   ل             الالزمـة                                                                                واحلصول علـى الـدعم القـانوين، وإصـالح املؤسـسات لكفالـة الكفـاءة                      العدالة

ُ                                  ، وتطوير واعتماد ُنُهج مبتكـرة وخاصـة، مـن أجـل             ذلك            القدرة على                          مراعاة املنظور اجلنساين و     ُ                 
                                         حــواجز تعيــق حتقيــق املــساواة بــني         تــشكل                                                     التــصدي للممارســات غــري الرمسيــة والــضارة الــيت   

                                 الـة النـساء والفتيـات يف كـل                          متكـن مـن النـهوض حب          بيئة       بتهيئة                        ويف هذا الصدد، نلتزم       .      اجلنسني
                                                      تمعات احمللية ويف أوساط الشعوب األصـلية واألقليـات                                              مكان، خصوصا يف املناطق الريفية واجمل     

   .       العرقية
                                                                                                 ونلتزم بالعمل بنـشاط للتـشجيع علـى مجـع مؤشـرات تراعـي الفـوارق بـني اجلنـسني،                     -     ٢٣٩

                                                                                          وبيانــات مفــصلة حــسب نــوع اجلــنس، وحتليلــها واســتخدامها يف وضــع الــسياسات، وتــصميم 
            بتحقيــق     وعــد  ال                     ، مــن أجــل تنفيــذ                                                                الــربامج، وأطــر الرصــد، وفقــا للظــروف والقــدرات الوطنيــة 

   .                       التنمية املستدامة للجميع
                            صـنع القـرار وختـصيص             ما خيص                               متتع املرأة باحلقوق والفرص في           كفالة               ملتزمون ب     وحنن  -     ٢٤٠

                                                                                                املوارد على الصعيدين السياسي واالقتصادي على قدم املساواة مع الرجل، وإزالـة أي حـواجز               



A/CONF.216/L.1
 

60 12-38162 
 

                                                   وقد عقدنا العزم على إجراء إصـالحات تـشريعية           .     تصاد                                        متنع املرأة من املشاركة الكاملة يف االق      
  يف    ق      احلـ                                                                                                   وإدارية ملنح املرأة حقوقا مـساوية حلقـوق الرجـل يف املـوارد االقتـصادية، مبـا يف ذلـك                     

                                                              ، واألشـكال األخـرى مـن املمتلكـات، واالئتمـان، واإلرث،                 يهـا                                ملكية األراضـي والـسيطرة عل     
   .    الئمة                                        واملوارد الطبيعية، والتكنولوجيا اجلديدة امل

                                                                                      ملتزمون بتعزيز فرص حصول النساء والفتيات، على قدم املـساواة مـع الرجـل،                  وحنن  -     ٢٤١
                                                                                                       على التعلـيم، واخلـدمات األساسـية، والفـرص االقتـصادية، وخـدمات الرعايـة الـصحية، مبـا يف                   

     يـع                            اإلمكانيـة أمـام اجلم                     لمرأة، وكفالـة      ل                      صحة اجلنسية واإلجنابية    ال                              ذلك معاجلة املسائل املتعلقة ب    
   ويف   .                                                                               احلديثة املأمونة والفعالة والزهيدة الـثمن واملقبولـة لتنظـيم األسـرة                                للحصول على الوسائل  

                                                                                                                  هذا الصدد، نؤكـد مـن جديـد التزامنـا بتنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل للـسكان والتنميـة،                        
   .   عمل  ال                                      واإلجراءات األساسية ملواصلة تنفيذ برنامج 

                                                           جلنـسني ومـشاركة املـرأة بفعاليـة أمـران مهمـان للعمـل                                  نـدرك أن املـساواة بـني ا       حنن      و -     ٢٤٢
   .                                           بفعالية على حتقيق مجيع جوانب التنمية املستدامة

                     هيئة األمـم املتحـدة                                منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك             الذي تؤديه       عمل    ال           وحنن ندعم   -     ٢٤٣
             يــز وحتقيــق               ، يف ســبيل تعز )                               هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة (                                       للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة 

                                                                                                    املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف مجيع جوانب احليـاة، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـق بالـصالت                     
                                  ونـدعم العمـل الـذي تـضطلع          .                                                                 بني املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وتعزيز التنمية املـستدامة         

                    األمـم املتحـدة يف                     يف منظومـة                                              قيـادة وتنـسيق وتعزيـز املـساءلة         يف                                     هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة           به
   .     الصدد    هذا

                                                                                         وندعو اجلهات املاحنة، واملنظمات الدولية مبا فيها مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة،               -     ٢٤٤
                                                                                                     فــضال عــن املؤســسات املاليــة الدوليــة، واملــصارف اإلقليميــة، واجملموعــات الرئيــسية، مبــا فيهــا    

                         كامل دوراهتـا الربناجميـة                                                                  القطاع اخلاص، إىل أن تدمج بشكل كامل يف عمليات صنع قراراهتا و       
                        تكفـل مـشاركة املـرأة        ، و                                                                           االلتزامات واالعتبارات املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة            

                             إىل االضـطالع بـدور داعـم                          تلـك اجلهـات          ندعو و  .        فيها                                       وفعالية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين    
                                    اللتزامـات واالعتبـارات املتعلقـة                                                                              يف اجلهود اليت تبذهلا البلـدان الناميـة هبـدف اإلدمـاج الكامـل ل              

                                                                                                       باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة، وكفالــة مــشاركة املــرأة وفعاليــة تعمــيم مراعــاة املنظــور  
                                          ، ووضـع امليزانيـة وتنفيـذها، علـى            امج                                                              اجلنساين يف عملياهتا املتعلقة بـصنع القـرار، وختطـيط الـرب           
   . ة                                                حنو يتماشى مع التشريعات واألولويات والقدرات الوطني
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                        أهداف التنمية املستدامة  -     باء  
                                                                                            نؤكـد أن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة أداة مفيـدة للتركيـز علـى حتقيـق مكاسـب                         وحنن    -     ٢٤٥
                                                    ية واسعة النطاق وإطار عمل لألنـشطة اإلمنائيـة لألمـم        إمنائ                               حمددة بوصفها جزءا من رؤية           إمنائية

ــة،    ــات الوطني ــد األولوي ــات املع        وحــشد                                            املتحــدة، ولتحدي ــق                 اجله ــن أجــل حتقي ــوارد م ــة وامل                                      ني
                 علـى أكمـل                             تحقيـق تلـك األهـداف                                              ولذلك نظل ملتزمني التزامـا راسـخا ب         .                األهداف املشتركة 

   .                   وجه ويف الوقت املناسب
                                       متابعـة العمـل بـصورة مركـزة          يف           أيـضا        يفيد                                ندرك أن وضع األهداف ميكن أن           حنن      و -     ٢٤٦

                                      يـة وفائـدة وجـود جمموعـة مـن                             ونـدرك كـذلك أمه      .                         التنميـة املـستدامة             حتقيـق                   ومتسقة من أجـل   
ــرن       ــال الق ــستند إىل جــدول أعم ــيت ت ــستدامة، ال ــة امل ــسربغ    ٢١                                                                           أهــداف التنمي                      وخطــة جوهان

                                                                                                 للتنفيذ، وحتترم بصورة كاملة مجيع مبادئ ريـو، مـع مراعـاة الظـروف والقـدرات واألولويـات              
                ن عنـها فعـال،                                                                      ُ                           الوطنية املختلفة، وتتفق مـع القـانون الـدويل، وترتكـز علـى االلتزامـات الـيت أُعلـ                 

                             يف امليـادين االقتـصادية                املعقودة                                                                 وتساهم يف التنفيذ الكامل لنتائج مجيع مؤمترات القمة الرئيسية        
                                         وينبغي هلذه األهداف أن تعـاجل وتـدمج          .                                                         واالجتماعية والبيئية، مبا يف ذلك هذه الوثيقة اخلتامية       
             وينبغـي أن     .                              القائمـة فيمـا بينـها            والصالت                                                         بطريقة متوازنة مجيع األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة        

           فيهـا،              وأن تـدمج        ٢٠١٥                                                 مع خطة األمم املتحدة اإلمنائية ملا بعد عام                               تتسق األهداف املذكورة  
                                                             قـوة دافعـة لتحقيـق التنميـة املـستدامة وتعمـيم                    وتكـون                                            حبيث تسهم يف حتقيق التنميـة املـستدامة         
                               هـذه األهـداف إىل حتويـل            ضـع  و                      وينبغـي أال يـؤدي        .                                            مراعاهتا يف منظومة األمـم املتحـدة ككـل        

   .                                              التركيز أو اجلهود عن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
                                                                                               ونؤكــد أيـــضا أن أهـــداف التنميـــة املــستدامة ينبغـــي أن تكـــون ذات توجـــه عملـــي،   -     ٢٤٧

                                                                                           وموضوعة بصيغة موجزة يسهل التعريف هبا، وحمدودة العدد، وطموحـة، وذات طـابع عـاملي،              
                                                                         يــع البلــدان مــع مراعــاة احلقــائق والقــدرات ومــستويات التنميــة                                    وقابلــة للتطبيــق الــشامل يف مج 

                                     وندرك أيضا أن األهداف ينبغـي أن         .                                                         الوطنية املختلفة، واحترام السياسات واألولويات الوطنية     
                                                                                                       تتناول اجملاالت ذات األولوية لتحقيق التنمية املستدامة وأن تركـز عليهـا، مـع االسترشـاد هبـذه                  

                                                                               لحكومات أن تكون القوة الدافعـة للتنفيـذ مبـشاركة فاعلـة مـن مجيـع                         وينبغي ل   .                 الوثيقة اخلتامية 
   .                                   اجلهات املعنية ذات الصلة، حسب االقتضاء

                                                                                  عملية حكومية دولية شاملة وشـفافة بـشأن أهـداف التنميـة املـستدامة،                    إرساء           ونعتزم   -     ٢٤٨
            دامة يـتم                                                وضـع أهـداف عامليـة للتنميـة املـست                 من أجل                         مجيع اجلهات املعنية،            أمام             تكون مفتوحة 

                                    ل، يف موعـد ال يتجـاوز تـاريخ          ُ   َّ     ُيـشكَّ        وسـوف   .                                                   االتفاق عليها يف اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة        
        ممــثال   ٣٠                                      ، فريــق عامــل مفتــوح يتــألف مــن                   لجمعيــة العامــة                                       افتتــاح الــدورة الــسابعة والــستني ل 
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  ل       تمثيـ   ال                                                                              ترشحهم الدول األعضاء من اجملموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة، هبدف حتقيق            
        طريقـة                       منـذ البدايـة يف                                        هذا الفريق العامل املفتـوح           سيبت و  .      توازن  امل      نصف و   امل       عادل و   ال      غرايف    اجل

ــا   ــه، مب ــة                عمل ــق الالزم ــشمل وضــع الطرائ ــصلة،                                     ي ــة ذات ال ــشارك اجلهــات املعني ــة أن ت                                                        ، لكفال
                                                                               يف اجملتمع املدين واألوساط العلمية ومنظومة األمـم املتحـدة، مـشاركة كاملـة            ة   اخلرب       أصحاب   و

                         وسيقدم الفريـق العامـل     .                                                            عمله من أجل توفري جمموعة متنوعة من وجهات النظر والتجارب         يف  
                               أهــداف التنميــة املــستدامة       بــشأن                                                                   إىل الـدورة الثامنــة والــستني للجمعيــة تقريــرا يتـضمن مقترحــا   

   .                                   لكي تنظر فيه وتتخذ اإلجراءات املناسبة
                                  املتعلقـة بـالنظر يف اخلطـة                                                                         وجيب أن تكون هذه العملية منسقة ومتـسقة مـع العمليـات            -     ٢٤٩

                                                                    وســيقدم األمــني العــام، بالتــشاور مــع احلكومــات الوطنيــة،         .     ٢٠١٥                              اإلمنائيــة ملــا بعــد عــام    
           الـدعم                       ، يف سـبيل تـوفري                                نطلـب إىل األمـني العـام       و  .                                              املسامهات األولية يف أعمال الفريـق العامـل       

       جلميــع                 ألمــم املتحــدة                 تقــدمي منظومــة ا                                                              الــتقين هلــذه العمليــة وألعمــال الفريــق العامــل، أن يكفــل 
                                          إنـشاء فريـق دعـم تقـين مـشترك بـني                      بوسـائل منـها                دعم هلذا العمل    من    و        مسامهات        يلزم من    ما

        يقدمـه                           االسـتعانة بكـل مـا           مع     ،               حسب احلاجة                                            الوكاالت وأفرقة خرباء مشتركة بني الوكاالت     
   .       العمل   ُ                                          وسُتقدم إىل اجلمعية العامة تقارير منتظمة عن سري .           يف هذا الصدد           من مشورة      اخلرباء
ــيم ال    و-     ٢٥٠                                      علــى طريــق إجنــاز األهــداف وإىل           احملــرز      تقــدم                                     حنــن مــدركون للحاجــة إىل تقي

                                                         مـع مراعـاة الظــروف والقـدرات ومـستويات التنميــة                                           وجـود غايـات ومؤشـرات تواكــب ذلـك    
   .               الوطنية املختلفة

                                                                                           وندرك أن مثة حاجة إىل معلومات عاملية متكاملة وقائمة على أسـاس علمـي يف جمـال                  -     ٢٥١
                                  يف منظومــة األمــم املتحــدة، أن          املعنيــة          اهليئــات  إىل                         ويف هــذا الــصدد، نطلــب   .                     التنميــة املــستدامة

ــ        تقــدم                 مجــع املــدخالت  يف                                   اللجــان االقتــصادية اإلقليميــة      إىل                             يف إطــار واليــة كــل منــها،      دعم    ال
     يـة                                            ونلتـزم كـذلك بتعبئـة املـوارد املال          .                      ُ                                     الوطنية وتصنيفها لكي ُيسترشد هبا يف هذا اجلهد العـاملي         

   .                                                                وبناء القدرات، ال سيما من أجل البلدان النامية، هبدف حتقيق هذا املسعى
  

               وسائل التنفيذ  -      سادسا  
             وبرنـامج     ٢١                                                                                   ونؤكد مـن جديـد أن وسـائل التنفيـذ احملـددة يف جـدول أعمـال القـرن                      -     ٢٥٢

                            ، وتوافـق آراء مـونتريي                 التنفيذيـة                      ، وخطة جوهانـسربغ       ٢١                                   مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن      
                                                                                                        نبثــق عــن املــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــة وإعــالن الدوحــة بــشأن متويــل التنميــة، هــي وســائل     امل
                                                                                                           غىن عنها مـن أجـل ترمجـة االلتزامـات الـيت مت التعهـد هبـا يف ميـدان التنميـة املـستدامة ترمجـة                       ال

                                            ونؤكــد مــن جديــد أن كــل بلــد يتحمــل     .                                                        كاملــة وفعالــة إىل نتــائج ملموســة يف ذلــك امليــدان  
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                                                                                                     لرئيسية عـن تنميتـه االقتـصادية واالجتماعيـة، وأنـه لـيس مـن املغـاالة التـشديد علـى                                املسؤولية ا 
                             ونؤكــد جمــددا أن البلــدان    .                                                                      دور الــسياسات الوطنيــة واملــوارد احملليــة واالســتراتيجيات اإلمنائيــة 

                                       وحنـن مـدركون للحاجـة إىل تعبئـة           .                                                                   النامية حتتاج إىل موارد إضافية من أجـل التنميـة املـستدامة           
                                                                                                       من املـوارد مـن مـصادر متنوعـة، وإىل االسـتخدام الفعـال للتمويـل، مـن أجـل تعزيـز                               قدر كبري 

                                                                                    ونسلم بأن احلكم الرشيد وسـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل                  .                  التنمية املستدامة 
                                                                                           أمران أساسيان للنمو االقتصادي املطرد الذي يشمل اجلميع ويقوم على أساس من اإلنـصاف،              

   .                                       لتنمية املستدامة والقضاء على الفقر واجلوع        لتحقيق ا                  كما أهنما أساسيان
  

               الشؤون املالية    -     ألف  
                                                                                     وحنن هنيب جبميع الدول أن تعطي أولوية للتنميـة املـستدامة يف ختـصيص املـوارد وفقـا         -     ٢٥٣

                                                                                              لألولويات واالحتياجات الوطنية، وحنن مدركون لألمهية البالغة لتعزيز الـدعم املـايل مـن مجيـع            
                ونــسلم بأمهيــة   .                                                                             أجــل التنميــة املــستدامة جلميــع البلــدان، وال ســيما البلــدان الناميــة             املــصادر مــن

                                                                                                           اآلليات املالية الدولية واإلقليمية والوطنية، مبا فيها اآلليـات الـيت ميكـن للـسلطات دون الوطنيـة                  
ــات          ــك اآللي ــز تل ــدعو إىل تعزي ــستدامة، ون ــة امل ــرامج التنمي ــذ ب ــا، يف تنفي ــة االســتعانة هب                                                                                                             واحمللي

                                                                                    وميكــن للــشراكات اجلديــدة ومــصادر التمويــل املبتكــرة أن تــؤدي دورا يف تكميــل      .         إعماهلــا و
                                                                ونشجع علـى مواصـلة استكـشاف هـذه الـشراكات واملـصادر               .                               مصادر متويل التنمية املستدامة   

   .                                                      واالستعانة هبا، جنبا إىل جنب مع الوسائل التقليدية للتنفيذ
                                           ري مــن املــوارد مــن مــصادر متنوعــة، وإىل                                              وحنــن مــدركون للحاجــة إىل تعبئــة قــدر كــب  -     ٢٥٤

                                                                                                            االستخدام الفعال للتمويل، من أجـل تقـدمي دعـم قـوي للـدول الناميـة يف جهودهـا الراميـة إىل                      
                                                                                                             تعزيــز التنميــة املــستدامة، بوســائل منــها اإلجــراءات املتخــذة مبــا يتفــق مــع نتــائج مــؤمتر األمــم     

   .        املستدامة                                                املتحدة للتنمية املستدامة، وإىل حتقيق أهداف التنمية 
                                                                                             وحنن متفقون على إرساء عملية حكومية دولية يف إطـار اجلمعيـة العامـة، بـدعم تقـين                    -     ٢٥٥

ــة           ــات الدولي ــع املنظم ــاق واســع م ــى نط ــتح عل ــشاور املنف ــم املتحــدة، وبالت ــة األم ــن منظوم                                                                                                           م
  .                                                                                                      واملؤســـسات املاليـــة اإلقليميـــة ذات الـــصلة وغريهـــا مـــن اجلهـــات املعنيـــة صـــاحبة املـــصلحة  

                                                                                             إطار تلـك العمليـة تقيـيم احتياجـات التمويـل، والنظـر يف مـدى فعاليـة الـصكوك                        وسيجري يف 
                                                                                                           واألطر القائمـة، وتقيـيم املبـادرات اإلضـافية، وذلـك هبـدف إعـداد تقريـر تقتـرح فيـه خيـارات                   
ّ                                                                 لوضع استراتيجية فعالـة لتمويـل التنميـة املـستدامة تـسّهل تعبئـة املـوارد واسـتخدامها علـى حنـو                                                                       

   .                  ف التنمية املستدامة                فعال يف حتقيق أهدا
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                  خــبريا ترشــحهم   ٣٠                                                                    وســوف تتــوىل تنفيــذ هــذه العمليــة جلنــة حكوميــة دوليــة، تــضم   -     ٢٥٦
ــول          ــا حبل ــتم أعماهل ــى أن ختت ــادل، عل ــرايف الع ــل اجلغ ــاة التمثي ــع مراع ــة، م                                                                                                          اجملموعــات اإلقليمي

   .    ٢٠١٤    عام
                ليـــة وتتخـــذ                                                                                ونطلـــب إىل اجلمعيـــة العامـــة أن تنظـــر يف تقريـــر اللجنـــة احلكوميـــة الدو  -     ٢٥٧

   .                اإلجراءات املناسبة
                                                                                           وحنن ندرك األمهية احلامسة للوفاء جبميع االلتزامات املتصلة باملـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة،                -     ٢٥٨

                                                                                       مبا يف ذلك االلتزامات اليت تعهد هبا الكثري من الدول املتقدمة فيما يتعلق بتحقيق هدف ختصيص       
                                                            اعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة إىل البلـدان الناميـة                                                              يف املائة من النـاتج القـومي اإلمجـايل للمـس              ٠,٧

                 يف املائــة مــن     ٠,٢٠    و     ٠,١٥                                             ، فــضال عــن هــدف ختــصيص مــا يتــراوح بــني     ٢٠١٥             حبلــول عــام 
                      ويف سـبيل االلتـزام       .                                                                                الناتج القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان منوا          

                                                                     غي للبلدان املاحنة أن تتخذ مجيع التدابري الالزمـة واملناسـبة لرفـع                                             باجلداول الزمنية املتفق عليها، ينب    
                                            وحنن حنث البلدان املتقدمـة النمـو الـيت           .                                                           معدل مدفوعات املعونة من أجل الوفاء بالتزاماهتا احلالية       

              يف املائـة       ٠,٧                                ً                                                    مل تفعل ذلك بعد على أن تبذل جهوداً إضافية ملموسـة لتحقيـق هـدف ختـصيص                  
                                                                              مجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل البلدان النامية، مبا يشمل اهلدف                                 من الناتج القومي اإل   

                                               يف املائـة مـن النـاتج القـومي اإلمجـايل              ٠,٢٠      و       ٠,١٥                                             احملدد املتمثل يف ختصيص مـا يتـراوح بـني           
                                                                                                           للمــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة إىل أقــل البلــدان منــوا، عمــال بااللتزامــات الــيت تعهــدت هبــا     

      ً                                                                                                    تمراراً للتقدم احملرز يف ضـمان اسـتخدام املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة علـى حنـو فعـال، ونـشدد                         واس
                                                                                                       على أمهية احلكم الـدميقراطي، وحتـسني الـشفافية واملـساءلة، واألخـذ بأسـلوب اإلدارة مـن أجـل                    

                                                                                    وحنن نشجع بقوة مجيع اجلهـات املاحنـة علـى أن تـضع، يف أقـرب وقـت ممكـن، جـداول               .        النتائج
                                                 ٌّ                                             تجددة تبني الكيفية اليت تسعى هبا إىل حتقيق أهدافها، كلٌّ حـسب العمليـة الـيت يتبعهـا يف                        زمنية م 

                                                                     ونؤكد على أمهية حشد املزيد من الـدعم احمللـي يف البلـدان املتقدمـة           .                         ختصيص اعتمادات امليزانية  
                ثـه املعونـات                                                                                                      للوفاء بالتزاماهتا، بوسائل منها التوعية العامة، وتوفري البيانـات عـن التـأثري الـذي حتد               

   .                                                  املقدمة على التنمية وبيان النتائج امللموسة اليت تتحقق
ــة      -     ٢٥٩ ــة الرمسي ــة املــساعدة اإلمنائي ــة لتحــسني نوعي ــدة املبذول ــاجلهود املتزاي                                                                                                وحنــن نرحــب ب

                                                                     وحنــن مــدركون أيــضا للحاجــة إىل حتــسني فعاليــة التنميــة، وزيــادة   .                                 وزيــادة أثرهــا علــى التنميــة
                                                                                    مج، واستخدام الـنظم القطريـة يف األنـشطة الـيت يـديرها القطـاع العـام،                                          النهج القائمة على الربا   

                                                                                               وخفــض تكــاليف املعــامالت، وحتــسني املــساءلة املتبادلــة والــشفافية، ونــدعو، يف هــذا الــصدد،  
                                                       وسـوف نبـذل املزيـد لزيـادة فعاليـة التنميـة              .                                                     مجيع املاحنني إىل توحيـد املعونـات إىل أقـصى حـد           

                                                                                ل تزويـد البلـدان الناميـة بانتظـام ويف الوقـت املناسـب باملعلومـات                                                    وإمكانية التنبـؤ هبـا مـن خـال        
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                                 وحنـن مـدركون ألمهيـة اجلهـود          .                                                                   اإلرشادية املتعلقة بالدعم املقرر تقدميـه علـى األجـل املتوسـط           
                                                                                                         اليت تبذهلا البلدان النامية لتعزيز قيادة عمليـات التنميـة اخلاصـة هبـا، وتعزيـز مؤسـساهتا ونظمهـا             

                                                                                           انا لتحقيـق أفـضل النتـائج فيمـا خيـص فعاليـة التنميـة، مـن خـالل إشـراك                                             وقدراهتا الوطنيـة ضـم    
  .                                                                                               الربملانات واملواطنني يف صياغة تلك السياسات، وتعميق التفاعل مـع منظمـات اجملتمـع املـدين               

                                                                                                                وينبغي أن نـضع يف االعتبـار أيـضا أنـه ال توجـد صـيغة واحـدة تناسـب اجلميـع لـضمان فعاليـة                          
   .                              شكل كامل يف حالة كل بلد على حدة                 وإمنا يلزم النظر ب  .        التنمية
              وقـد أسـهمت     .                                                                                  وحنن نالحظ أن هيكـل املعونـة قـد تغـري تغـريا كـبريا يف العقـد احلـايل                  -     ٢٦٠

                                                                                                اجلهات اجلديدة املاحنة للمعونة وهنج الشراكة اجلديدة، اليت تستخدم طرائـق جديـدة للتعـاون،               
                                   منائية واالستثمار اخلاص والتجـارة                                         كذلك يتيح التفاعل بني املساعدة اإل       .                       يف زيادة تدفق املوارد   

                                                                                                            واجلهات الفاعلة اجلديدة يف جمـال التنميـة فرصـا جديـدة تـستفيد املعونـة مـن خالهلـا بتـدفقات                     
                                                                                       ونؤكد من جديد دعمنا للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، وكـذلك للتعـاون                    .              املوارد اخلاصة 

                 ونعتـرف بأمهيـة     .                       يـذ بـرامج التنميـة                                       موارد إضافية تشتد احلاجة إليها لتنف                       الثالثي، اللذين يوفران  
                                                                                                          التعاون بني بلدان اجلنوب وبتنوع تارخيـه وخـصوصياته، ونؤكـد أنـه ينبغـي النظـر إىل التعـاون                    
                                                                                                           بني بلدان اجلنوب، باعتباره تعبريا عن التضامن والتعـاون بـني البلـدان علـى أسـاس مـن جتارهبـا                     

                                      التنمية الـذي يلـيب احتياجـات                                                ويدعم ذلك التعاون بشكليه جدول أعمال       .                  وأهدافها املشتركة 
                                                                   ونـدرك أيـضا أن التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب يكمـل التعـاون            .                                  البلدان النامية وتطلعاهتا اخلاصة   

                                                               ونعترف بالدور الذي تضطلع به البلدان الناميـة املتوسـطة            .                                بني الشمال واجلنوب وال حيل حمله     
   .                                                     الدخل بوصفها مقدمة خلدمات التعاون اإلمنائي ومستفيدة منها

                                                                                             ونــدعو املؤســسات املاليــة الدوليــة، يف إطــار الواليــة اخلاصــة بكــل منــها، إىل مواصــلة  -     ٢٦١
                                                                                                            تقدمي املوارد املالية، بطرق منها إجياد آليات معينة لتعزيز التنمية املستدامة والقـضاء علـى الفقـر                 

   .                 يف البلدان النامية
                             ليـات التمويـل واملبـادرات                                                                     وحنن ندرك أن زيادة االتساق والتنسيق فيمـا بـني خمتلـف آ            -     ٢٦٢

                                                   ونؤكـد جمـددا أمهيـة ضـمان حـصول البلـدان              .                                                           ذات الصلة بالتنميـة املـستدامة أمـر بـالغ األمهيـة           
                                                                                                                   النامية علـى التمويـل الكـايف لتعزيـز التنميـة املـستدامة مـن مجيـع املـصادر وبـشكل ثابـت ميكـن                         

   .         التنبؤ به
ــة واالقتــصادية العامليــة ا  -     ٢٦٣ ّ            خلطــرية اجلاريــة ميكــن أن تقــّوض                                                             ونــدرك أن التحــديات املالي                      

  .                                                                                                 العمل الدؤوب واملكاسب اليت حتققت على مدى سـنوات فيمـا يتعلـق بـديون البلـدان الناميـة              
        األجـل       علـى                                                                                          وندرك كذلك ضرورة مساعدة البلـدان الناميـة يف ضـمان إمكانيـة حتمـل الـديون                 
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         الـديون                                                                                           ، مـن خـالل سياسـات منـسقة هتـدف إىل تعزيـز متويـل الـديون وختفيـف عـبء                             الطويل
   .                           وإعادة جدولتها، حسب االقتضاء

                                                                                                ونشدد على ضرورة توفري التمويل الكـايف لألنـشطة التنفيذيـة ملنظومـة األمـم املتحـدة                  -     ٢٦٤
                                                                                                              اإلمنائية، فضال عن احلاجة إىل زيادة إمكانية التنبـؤ بالتمويـل وتعزيـز فعاليتـه وكفاءتـه يف إطـار                    

                                               ضافية ميكن التنبؤ هبا من أجـل حتقيـق األهـداف                      ُ                                اجلهود األعم اليت ُتبذل لتعبئة موارد جديدة وإ       
   .                                 اليت حددناها يف هذه الوثيقة اخلتامية

                                                                                            وننوه باإلجنازات اهلامة اليت حققها مرفق البيئة العاملية علـى مـدى الـسنوات العـشرين            -     ٢٦٥
                                                                                                    املاضــية يف متويــل املــشاريع البيئيــة، ونرحــب بعمليــات اإلصــالح اهلامــة الــيت اضــطلع هبــا املرفــق 

ــه، ونــشجعه علــى اختــاذ خطــوات         خــال                                                                                           ل الــسنوات األخــرية، ونــدعو إىل مواصــلة النــهوض ب
                                                                                                        إضافية يف إطار واليته لتيسري احلصول على املوارد الالزمة لتلبيـة احتياجـات البلـدان مـن أجـل                   

                                               ونؤيد املزيد من تبـسيط اإلجـراءات وتقـدمي           .                                                       تنفيذ التزاماهتا البيئية الدولية على الصعيد الوطين      
                                                                                                   للبلدان النامية، وال سيما يف جمال مساعدة أقل البلدان منوا وأفريقيـا والـدول اجلزريـة                         املساعدة

                                                                                                               الصغرية الناميـة يف احلـصول علـى املـوارد مـن املرفـق، وتعزيـز التنـسيق مـع الـصكوك والـربامج                        
   .                                         األخرى اليت تركز على التنمية املستدامة بيئيا

                                                  يـة غـري املـشروعة علـى الـصعيدين الـوطين                                                             ونؤكد أن مكافحة الفـساد والتـدفقات املال        -     ٢٦٦
                                      ِّ            ً                                                    والــدويل مــسألة ذات أولويــة، وأن الفــساد ميثِّــل عائقــا خطــرياً أمــام تعبئــة املــوارد وختصيــصها    
               ِّ                                                                                                بصورة فعالة وحيـوِّل املـوارد عـن األنـشطة الـيت تعتـرب حيويـة يف القـضاء علـى الفقـر ومكافحـة                         

                                         اذ خطـوات عاجلـة وحازمـة ملواصـلة                             وحنن مصممون على اخت     .                               اجلوع وحتقيق التنمية املستدامة   
                                                                                                  مكافحة الفساد جبميع مظاهره، وهو ما يستلزم إجياد مؤسـسات قويـة علـى مجيـع املـستويات،                  
                                                                                                        وحنــث كــل الــدول الــيت مل تقــم بعــد بالتــصديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد     

   .                                               تنضم إليها على أن تنظر يف ذلك وأن تبدأ يف تنفيذها   أو
                                                                                  ن آليات التمويل االبتكارية ميكن أن تسهم إسهاما إجيابيا يف مساعدة البلـدان                       ونرى أ  -     ٢٦٧

                            وينبغـي أن يكمـل هـذا         .                                                                                       النامية علـى تعبئـة مـوارد إضـافية لتمويـل التنميـة علـى أسـاس طـوعي                  
                                          ومع إقرارنا بالتقدم الكـبري احملـرز يف          .                                     ّ                      التمويل املصادر التقليدية للتمويل وأالّ يكون بديال عنها       

                                                                                             در ابتكارية لتمويل التنميـة، فإننـا نـدعو إىل االرتقـاء باملبـادرات احلاليـة حيثمـا كـان                  توفري مصا 
   .          ذلك مناسبا

                                                                                               ونقر بأن قطاعا خاصا ديناميا يـستوعب مـشاركة اجلميـع ويتـسم بالكفـاءة ويتحمـل                  -     ٢٦٨
     يـق                                         ِّ                                                                مسؤولياته االجتماعية والبيئية هو أداة قيِّمـة ميكـن أن تـوفر مـسامهة حامسـة األمهيـة حنـو حتق                    

                                  ويف مسعى إىل حتفيز تنميـة القطـاع      .                                                            النمو االقتصادي واحلد من الفقر وتعزيز التنمية املستدامة       
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َ                                                                                اخلــاص، ســوف نواصــل اعتمــاَد مــا هــو مناســب مــن األطــر الوطنيــة التنظيميــة واألطــر املتعلقــة                       
                                                                                                          بالــسياسات العامــة بطريقــة تتــسق مــع القــوانني الوطنيــة، مــن أجــل تــشجيع املبــادرات العامــة     

                                                                                                اصــة، مبــا يف ذلــك علــى الــصعيد احمللــي، بغيــة تعزيــز قطــاع أعمــال حيــوي وجيــد األداء،      واخل
  .                                                                                                       وتيسري مباشرة األعمال احلـرة واالبتكـار مبـا يف ذلـك يف صـفوف النـساء والفقـراء والـضعفاء                    

                                                                                                            وسنعمل على حتـسني منـو وتوزيـع الـدخل، بـسبل منـها زيـادة اإلنتاجيـة ومتكـني املـرأة ومحايـة                        
                                                    ونسلم بأن الدور الـذي يـتعني علـى احلكومـات             .                        ى حتسني النظم الضريبية                     حقوق العمال، وعل  

ــد آلخــر حــسب        ــز القطــاع اخلــاص وتنظيمــه خيتلــف مــن بل ــه فيمــا يتعلــق بتعزي                                                                                                     االضــطالع ب
    .               الظروف الوطنية

  
             التكنولوجيا  -    باء   

              لقـة بنقـل         ِّ                                                  ِّ                            ونشدِّد على أمهية نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية ونذكِّر باألحكـام املتع            -     ٢٦٩
                                                                                                      التكنولوجيــا والتمويــل وإتاحــة املعلومــات وحقــوق امللكيــة الفكريــة بــصيغتها املتفــق عليهــا يف   

                                                                ، وخاصــة دعوهتــا إىل تعزيــز وتيــسري الوصــول إىل التكنولوجيــات                             خطــة جوهانــسربغ التنفيذيــة
                                                                                                             السليمة بيئيا وما يقابلها مـن معـارف، وتطـوير هـذه التكنولوجيـات ونقلـها ونـشرها ال سـيما                     

                                                                                                              البلدان الناميـة، ومتويـل ذلـك، عنـد االقتـضاء، بـشروط إجيابيـة، تـشمل الـشروط التـساهلية                       يف
ــه    ــى النحــو املتفــق علي ــشأن       .                                              والتفــضيلية، عل ــا اســتجد مــن تطــوراٍت ب ــضا مب ٍ                           وحنــيط علمــا أي                                 

   .            طة التنفيذية                                                      املناقشات واالتفاقات اليت تناولت هذه املسائل منذ اعتماد اخل
ــةَ متكــني  -     ٢٧٠ ــا                َ             ونؤكــد أمهي ــسليمة بيئي ــات ال ــدان مــن الوصــول إىل التكنولوجي ــع البل                                                                       مجي
                                          ونؤكد كـذلك أمهيـة العمـل التعـاوين           .                                           يستجد من معارف عامة ومتخصصة ومن خربات          وما
                           ونتفـــق علـــى أن نـــدرس   .                                                                   يتـــصل باالبتكـــار التكنولـــوجي وبـــإجراء البحـــوث والتطـــوير        فيمـــا
                                الناميـــة إىل التكنولوجيـــات                                                                     احملافـــل ذات الـــصلة طرائـــق حتـــسني إمكانيـــة وصـــول البلـــدان   يف

   .     ً بيئياً        السليمة
     ِّ                                                                                         ونسلِّط الضوء على ضرورة إجياد البيئات املواتية لتطوير التكنولوجيات الـسليمة بيئيـا              -     ٢٧١

                                                                    ونالحظ، يف هذا السياق، دور االستثمار املباشر األجـنيب والتجـارة             .                         وتكييفها ونشرها ونقلها  
                                      وحنـن نـشارك، سـواء يف بلـداننا           .                       ات الـسليمة بيئيـا                                                الدولية والتعاون الدويل يف نقل التكنولوجي     

                                                                                                         أو من خـالل قنـوات التعـاون الـدويل، يف تعزيـز االسـتثمار يف العلـوم واالبتكـار والتكنولوجيـا                  
   .     ً                       حتقيقاً ألهداف التنمية املستدامة

                                                                                                        وحنن نـدرك أمهيـة تعزيـز القـدرات الوطنيـة والعلميـة والتكنولوجيـة يف خدمـة التنميـة                     -     ٢٧٢
                                                                                             وميكن أن يساعد ذلك البلـدان، وخباصـة الناميـة منـها، علـى أن تـستحدث بنفـسها                     .         املستدامة

                        ِّ                                                                          حلوال مبتكرة خاصة هبا وتطوِّر البحوث العلمية والتكنولوجيات اجلديدة الـسليمة بيئيـا بـدعم               
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                                                                                   وحتقيقا هلذه الغاية، فإننا ندعم بناء القدرات يف جمايل العلـوم والتكنولوجيـا               .                 من اجملتمع الدويل  
                                                                                          كني النساء والرجال من املسامهة يف تلك القدرات واالستفادة منها على الـسواء، وذلـك                    مع مت 

                                                                                               بطــرق منــها التعــاون بــني مؤســسات البحــوث واجلامعــات والقطــاع اخلــاص واحلكومــات          
    .                             واملنظمات غري احلكومية والعلماء

         ري تعـزز                                                                                      ونطلب إىل وكاالت األمم املتحـدة املعنيـة حتديـد خيـارات لوضـع آليـة للتيـس              -     ٢٧٣
                                                                                                         تطــوير التكنولوجيــات النظيفــة والــسليمة بيئيــا ونقلــها ونــشرها بــسبل منــها تقيــيم احتياجــات   
                                                                                                          البلــدان الناميــة مــن التكنولوجيــا واخليــارات املتــوافرة لتلبيــة تلــك االحتياجــات، وكــذلك بنــاء   

ّ                                                            ونطلــب إىل األمــني العــام أن يعــّد، بنــاء علــى اخليــارات احملــددة وآخــذا يف االعتبــ   .          القــدرات    ار                          
                                                                                                       النمــاذج القائمــة، توصــيات بــشأن آليــة التيــسري لتقــدميها إىل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف  

    .                     دورهتا السابعة والستني
                                                                                                     ونقر بأمهية البيانات القائمـة علـى تكنولوجيـا الفـضاء والرصـد يف املوقـع واملعلومـات                   -     ٢٧٤

                                    ووضع الربامج وعمليات املـشاريع يف                                                                   اجلغرافية املكانية املوثوقة بالنسبة لرسم السياسات العامة        
                                                                           ويف هــذا الــسياق، نالحــظ مــا لرســم اخلــرائط العامليــة مــن صــلة هامــة   .                           جمــال التنميــة املــستدامة

                                                                                                             باملوضوع ونعترف باجلهود املبذولة مـن أجـل تطـوير نظـم الرصـد البيئـي العامليـة، مبـا يف ذلـك                       
ْ               َعـْين علـى األرض   ”                                     اجلهـود املبذولـة مـن جانـب شـبكة        َ“   ] “Eye on Earth” [     ومـن خـالل            

ــنُ  ــة ل ــة يف جهودهــا      .  ض            ظم رصــد األر                  ُ        املنظومــة العاملي ــدان النامي ــسلم باحلاجــة إىل دعــم البل                                                             ون
   .                              الرامية إىل مجع البيانات البيئية

ــيم البحــوث      -     ٢٧٥ ــة يف جمــال تقي ــة والوطني ــة واإلقليمي ــز القــدرات الدولي ــة تعزي                                                                                                   ونقــر بأمهي
                                                 اخلطى والنشر احملتمل لتكنولوجيات جديدة قـد                                                     والتكنولوجيا، ال سيما يف ظل التطور السريع      

                                                                                                    تــسفر أيــضا عــن آثــار ســلبية غــري مقــصودة متــس بــالتنوع البيولــوجي والــصحة بوجــه خــاص،   
    .                             تؤدي إىل عواقب أخرى غري متوقعة   أو

                                                                                                    ونعتــــرف بــــضرورة تيــــسري اختــــاذ القــــرارات املــــستنرية بــــشأن الــــسياسات العامــــة -     ٢٧٦
ــة ــستدا            املتعلق ــة امل ــسائل التنمي ــم                                  مب ــني العل ــز التفاعــل ب ــسياق إىل تعزي ــذا ال                                                                       مة، وباحلاجــة يف ه

   .      العامة          والسياسات
  

              بناء القدرات  -    جيم   
     ِّ                                                                                                   ونشدِّد علـى ضـرورة تعزيـز بنـاء القـدرات خلدمـة التنميـة املـستدامة، ونـدعو يف هـذا                       -     ٢٧٧

        ا بـني                                                                                               الصدد إىل توطيد التعاون التقين والعلمي مبا يف ذلك التعاون بني الشمال واجلنـوب وفيمـ               
ــي    ــاون الثالث ــوب والتع ــدان اجلن ــك         .                                       بل ــا يف ذل ــشرية مب ــوارد الب ــة امل ــة تنمي           ً                                                          ونؤكــد جمــدداً أمهي
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ــن ــة             م ــساعدة التقني ــدمي امل ــارف وتق ــل املع ــادل التجــارب واخلــربات ونق ــدريب وتب                                                                                                خــالل الت
   ا                                                                                             القــدرات، وهــو مــا يــستتبع تقويــة القــدرة املؤســسية ويــشمل ختطــيط القــدرات وإدارهتــ          لبنــاء

   .      ورصدها
                                                 خطـة بـايل االسـتراتيجية لـدعم التكنولوجيـا                                                      وندعو إىل مواصلة وتركيز أنشطة تنفيـذ         -   ٨  ٢٧

   .                         برنامج األمم املتحدة للبيئة              ، اليت اعتمدها              وبناء القدرات
                                          َْ                                                    ونــشجع علــى مــشاركة العلمــاء والبــاحثني مــن اجلنــَسْين املنــتمني إىل البلــدان الناميــة   -     ٢٧٩

                                                                 العمليــات املتـصلة بــالتقييم والرصـد البيئــيني علـى الــصعيد                                َ             والبلـدان املتقدمـة النمــو ومتثـيلَهم يف    
ــة البحــوث       ــة ونوعي ــز القــدرات الوطني ــة املــستدامة، لغــرض تعزي ــيم ورصــد التنمي                                                                                                          العــاملي وتقي

   .                                          املتوافرة لعمليات صنع السياسات واختاذ القرار
        نظمـات                                                                                                وندعو مجيـع الوكـاالت املعنيـة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن امل                    -     ٢٨٠

                                                                                                              الدوليــة املعنيــة إىل تقــدمي الــدعم إىل البلــدان الناميــة، وخباصــة أقــل البلــدان منــوا، مــن أجــل بنــاء 
ــك         ــع، وذل ــستوعب اجلمي ــوارد وت ــِسن اســتغالل امل ــث ُتْح ــصادات حبي ــدرات لتطــوير االقت ِ                                                                الق  ْ  ُ                             

    :     منها     بسبل
                                                     تقاسم املمارسات املستدامة يف خمتلف القطاعات االقتصادية؛     )  أ (  
                                                                            يز املعارف والقـدرات إلدمـاج احلـد مـن أخطـار الكـوارث والقـدرة علـى              تعز    )  ب (  

                                   الصمود يف مواجهتها يف اخلطط اإلمنائية؛
                                                                              دعم التعاون بني الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثـي                )  ج (  

ِ                 من أجل االنتقال إىل اقتصاد ُيْحِسن استغالل املوارد؛  ْ  ُ                           
   .                 قطاعني العام واخلاص                    تشجيع الشراكات بني ال    )  د (  

  
         التجارة    -    دال   

                             والنمـو االقتـصادي املطـرد،                                                                    وحنن نؤكد من جديـد أن التجـارة الدوليـة حمـرك للتنميـة          -     ٢٨١
                                  قواعـد ومنفـتح وغـري متييـزي                                شـامل وقـائم علـى                                      أيضا أن إقامة نظام جتـاري                       نؤكد من جديد     و

                         أن يؤديـا دورا حامسـا          ميكـن       فعـال                       حترير التجارة على حنـو                       متعدد األطراف وكذلك           ومنصف و 
      الـيت                ع البلـدان                                                                                             يف حفز النمو االقتصادي والتنمية يف مجيع أحناء العامل مبا يعـود بـالنفع علـى مجيـ                 

                            ويف هـذا الـسياق، يظـل         .                                                    يف طريقهـا حنـو حتقيـق التنميـة املـستدامة                             مراحـل التنميـة                  متر بأي مـن     
                     ِّ        امة منها اإلعانات املـشوِّهة                                                                        تركيزنا منصبا على إحراز تقدم يف التصدي جملموعة من القضايا اهل          

    .                                    للتجارة وجتارة السلع واخلدمات البيئية
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                                                                                           وحنث األعضاء يف منظمة التجارة العاملية على مـضاعفة جهـودهم مـن أجـل التوصـل                  -     ٢٨٢
                                                                                                       إىل خامتة طموحة ومتوازنة وموجهة حنو التنمية لربنـامج الدوحـة اإلمنـائي، مـع احتـرام مبـادئ                   

  .                                                                       لقرار بتوافق اآلراء، بقصد تعزيز النظام التجاري املتعـدد األطـراف                                    الشفافية والشمول واختاذ ا   
                                                                                                            وللمشاركة بفعالية يف برنامج عمـل منظمـة التجـارة العامليـة واالسـتفادة مـن الفـرص التجاريـة                    
                                                                                                       استفادة تامة، حتتاج البلدان النامية للمساعدة والتعاون الوثيق من جانب مجيـع اجلهـات املعنيـة                

   .            صاحبة املصلحة
  

               سجل االلتزامات    -  ء   ها  
                                                                                         ونرحب بااللتزامات اليت تعهدت هبا طواعية يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة              -     ٢٨٣

ــام   ــا، وهــي           ٢٠١٢               وطــوال ع ــة هل ــشبكات التابع ــصلحة وال ــة صــاحبة امل ــع اجلهــات املعني                                                                                  مجي
  ي                                                                                              االلتزامات القاضية بتنفيذ سياسات وخطط وبـرامج ومـشاريع وإجـراءات ذات منحـى عملـ               

                                            ونـدعو األمـني العـام إىل جتميـع هـذه             .                                                                   هتدف إىل تعزيـز التنميـة املـستدامة والقـضاء علـى الفقـر             
                                                                                            االلتزامــات وتيــسري االطــالع علــى ســائر الــسجالت اجلامعــة لاللتزامــات يف ســجل يتــاح علــى 

                                                                                  والغــرض مــن هــذا الــسجل، الــذي يــتعني حتديثــه دوريــا، إتاحــة املعلومــات      .                 شــبكة اإلنترنــت
   .                                                تزامات للجمهور على حنو كامل يتسم بالشفافية التامة            املتعلقة باالل

  
  


