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البند  10من جدول األعمال
اعتماد الوثيقة اخلتامية للمؤمتر

مشروع قرار مقدم من رئيس اللجنة الرئيسية

الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية :خطة عمل أديس أبابا
إن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية،
وقد انعقد يف أديس أبابا يف الفترة من  13إىل  16متوز/يوليه ،2015
 - 1يعتمددد كوثيقـ خة ختاميـ خة للمــؤمتر خطــة عمــل أديــس أبابــا ال ــادرة عــن املــؤمتر
الدويل الثالث لتمويل التنمية (خطة عمل أديس أبابا) واملرفقة هبذا القرار؛
 - 2يوصي بأن تقر اجلمعيةُ العامة ،يف دورهتا التاسعة والستني ،خطة عمل أديـس
أبابا على حنو ما اعتمده املؤمتر.
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املرفق
خطة عمل أديس أبابا ال ادرة عن املؤمتر الدويل الثالـث لتمويـل التنميـة
(خطة عمل أديس أبابا)
أوال  -اإلطار العاملي لتمويل التنمية ملا بعد عام 2015
 - 1حنـــن ،رءســـال الـــدول واملمومـــاس واملمـــثلني الســـامني ،ا،ـــتمعني يف أديـــس أبابـــا،
يف الفتـرة مــن  13إىل  16متوز/يوليـه  ،2015نؤكــد التمامنـا السياســي القـو مبعاجلــة ّــد
التمويــل وهتي ــة بي ــة مؤاتيــة علــى ايــل املســتوياس للتنميــة املســتدامة ،بــرو ٍ مــن الشــراكة
والتضــامن علــى ال ــعيد العــاملي .ونعيــد تأكيــد توافــق ارال مــونت لعــام  2002وإعــ ن
الدوحــة لعــام  2008ونســتند إليامــا يف مســعانا .فاــدفنا ــو القضــال علــى الفقــر واجلــوع،
وّقيق التنمية املستدامة بأبعاد ا الث ثة عن طريق الناوض بالنمو االقت ـاد الشـامل ويايـة
البي ة وتشجيل اإلدماج االجتماعي .ونلتـمم بـاحترام ايـل حقـون اإلنسـان ،مبـا فياـا املـق يف
التنمية .وسنمفل املساواة بني اجلنسني ومتمني املـرأة والفتـاة .وسنشـجل علـى إقامـة تتمعـاس
مساملة جامعة ،ماضني قدما بمل عـمم وـوإ إنشـال ن ـام اقت ـاد عـاملي عـادل ال يتخلـ
فيه عن الركب أ بلد أو شخص ،مل إتاحة فرص العمل ال ئق وسبل كسب العيش املنتجـة
للجميل ،واملفاظ على كوكبنا يف الوقت نفسه ملا فيه واحل أطفالنا واألجيال املقبلة.
 - 2وستستضــي األمــم املتحــدة ،يف أيلول/ســبتم  ،2015مــؤمتر قمــة العتمــاد خطــة
طموحة قادرة على إحداث التغي  ،أال و ي خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام  ،2015الـ تتضـمن
أ داف التنمية املستدامة .فـ بـد مـن دعـم ـذه اخلطـة بوسـائل تنفيـذ علـى القـدر نفسـه مـن
الطمو وامل داقية .ولقد التأم اعنا إلرسال إطار شامل استشرايف وااللتـمام بااـاإ إجـرالاس
ملموسة للوفال مبا تنطو عليه تلك اخلطة من وعود .وللمامـة املنوطـة بنـا ث ثـة أبعـاد ،ـي:
متابعــة االلتمامــاس املتعا ـد هبــا وتقيــيم التقــدم اتــرز يف تنفيــذ توافــق ارال مــونت وإع ـ ن
الدوحة؛ وزيادة تعميم إطار متويل التنمية املستدامة ووسائل تنفيذ خطة التنميـة العامليـة ملـا بعـد
عـــام 2015؛ وتنشـــيت وتوطيـــد عمليـــة متابعـــة متويـــل التنميـــة لضـــمان تنفيـــذ واســـتعراض
اإلجرالاس ال نلتمم باااإ ا بطريقة م ئمة وشاملة وشفافة ويف أواهنا.
 - 3ونقر مبـا أحـرزه العـام مـن تقـدم ملحـوظ علـى وجـه العمـوم منـذ اعتمـاد توافـق ارال
مونت  .فقد ازداد النشاط االقت اد والتدفقاس املالية ب ورة كـب ة علـى ال ـعيد العـاملي.
وأحرزنا تقدما ائ يف اجتذاإ املوارد املاليـة والتقنيـة ألاـراض التنميـة مـن عـدد متمايـد مـن
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اجلااس الفاعلة .وّسنت القدرة على ّقيق أ دافنا اإلمنائيـة بفضـل األشـواط الـ قُطعـت يف
ميادين العلم والتمنولوجيا واالبتمار .ونفذ العديد من البلـدان ،مبـا فياـا البلـدان الناميـة ،أطـرا
سياســاتية أســامت يف زيــادة حشــد املــوارد الوطنيــة واالرتقــال مبســتوياس النمــو االقت ــاد
والتقدم االجتماعي .وارتفعت ح ة البلدان النامية من التجارة العامليـة ،وراـم اسـتمرار أعبـال
الدين ،فقد جرى افي وطأهتا يف العديد من البلدان الفق ة .وأسام ذا التقـدم يف حـدوث
اخنفاض كب يف عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مـدقل ،وإحـراز تقـدم ملحـوظ وـوإ
ّقيق األ داف اإلمنائية لأللفية.
 - ٤ورام املماسب اتققـة ،ال يـمال العديـد مـن البلـدان ،ال سـيما البلـدان الناميـة ،هابـه
ّدياس جساما ،بل إن ملـان بعضـاا بالركـب وـار أبعـد منـاال .وتفاقمـت التفاوتـاس داخـل
العديــد مــن البلــدان ب ــورة خط ـ ة .ومــا زالــت النســال ،ال ئــي ــثلن ن ـ ســمان العــام،
وكــذلك الشــعوإ األوــلية والف ــاس الضــعيفة ،عرضــة ل ســتبعاد مــن املشــاركة الماملــة يف
االقت ــاد .ويف حــني أن جــدول أعمــال مــونت م ينفــذ بعــد كــام  ،فقــد بــرزس ّــدياس
جديدة ،وما زال مثة احتياجاس ضخمة يلمم تلبيتـاا لتحقيـق التنميـة املسـتدامة .ولقـد أماطـت
األزمــة املاليــة واالقت ــادية العامليــة لعــام  2008اللثــام عمــا ـ بالن ــام املــايل واالقت ــاد
الدويل من خماطر ويعتريه من ضع  .فقد اخنفضـت معـدالس النمـو العامليـة يف الوقـت الـرا ن
عن املستوياس ال شادهتا قبل اندالع األزمة .وسـرعان مـا تفشـت يف عاملنـا الشـديد التـرابت
اثار ال دماس النااة عن األزمة املالية واالقت ادية والزناعاس والموارث الطبيعية واألمـراض
املستشــرية .وبــاس تــد ور البي ــة وتغـ املنــاا ،وا ــا مــن املخــاطر البي يــة ،ياــددان بنس ـ
اإلجنازاس اتققة يف املاضي وتقويض افان املسـتقبل .فمـن الـ زم إإن أن نضـمن أن جاودنـا
اإلمنائية تعمز القدرة على ال مود يف وجه ذه التاديداس.
 - 5وامللــول متاحــة ،مبــا يف إلــك عــن طريــق تعميــم السياســاس العامــة واألطــر التن يميــة
والتمويــل علــى ايــل املســتوياس ،وإط ـ ن العنــان لقــدرة األشــخاص والقطــاع اخلــاص علــى
إحداث التغي  ،والتحفيم على إجرال تغـي اس يف طرائـق التمويـل وأمنـاط االسـتا ن واإلنتـاج
دعمــا للتنميــة املســتدامة .وحنــن نــدرن أن تــوف املــوافم امل ئمــة ،وتعميــم األطــر السياســاتية
والتن يمية الوطنية والدولية وّسـني اتسـاقاا ،واالسـتفادة مـن إممانـاس العلـوم والتمنولوجيـا
واالبتمار ،وسد الفجواس يف تال التمنولوجيا ،وتمثي بنال القدراس على ايـل املسـتوياس
ي عناور أساسية لتحقيق التحول حنو التنميـة املسـتدامة والقضـال علـى الفقـر .ونعيـد تأكيـد
أ ية املرية ،وحقون اإلنسان ،والسيادة الوطنية ،واملمم الرشيد ،وسـيادة القـانون ،والسـ م
واألمــن ،وممافحــة الفســاد علــى كافــة املســتوياس و ميــل أشــماله ،واملؤسســاس الد قراطيــة
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الفعالــة اخلاضــعة للمســاللة والشــاملة للجميــل علــى كــل مــن ال ــعيد دون الــوط والــوط
والــدويل ،باعتبار ــا عناوــر حموريــة إلتاحــة حشــد املــوارد واســتخداماا بطريقــة فعالــة ناجعــة
شفافة .ونعيد أيضا تأكيد ايل مبادئ إع ن ريو بشأن البي ة والتنمية.
 - 6ونؤكد من جديـد أن ّقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني ،ومتمـني النسـال والفتيـاس كافـة،
ومتتيعان حبقون اإلنسان ب ورة تامة ي عناوـر أساسـية لتحقيـق النمـو االقت ـاد والتنميـة
املستدامة على حنو مطرد وشامل ومن  .ونمرر التأكيد على ضرورة تعميم مراعاة املن ـور
اجلنساين ،بوسائل مناا القيام بإجرالاس واستثماراس حمـددة ادـدف يف معـرض وـو وتنفيـذ
ايــل السياســاس املاليــة واالقت ــادية والبي يــة واالجتماعيــة .وجنــدد التمامنــا باعتمــاد وتعميــم
سياساس سديدة وتشريعاس قابلة لإلنفاإ وإجرالاس كفيلة بإحداث التغي من أجـل النـاوض
باملساواة بني اجلنسني ومتمني املـرأة والفتـاة علـى ايـل املسـتوياس ،وبمفالـة مسـاواة املـرأة يف
املقون والسبل والفرص املتاحة للمشاركة واالضط ع بـأدوار قياديـة يف امليـدان االقت ـاد ،
والقضال على العن القائم على نوع اجلنس والتمييم اجلنساين ميل أشماله.
 - ٧وحنن ندرن أن االسـتثمار يف األطفـال والشـباإ أمـر حاسـم لتحقيـق التنميـة الشـاملة
املن فة املسـتدامة لألجيـال املاليـة واملقبلـة ،ونقــر بضـرورة دعـم البلـدان الـ تواجـه ّـدياس
خاوة ل ستثمار على النحو املطلوإ يف ذا ا،ال .ونؤكد من جديد أن تعميم حقون ايـل
األطفال ويايتاا ،وضمان عدم ال أ طفل عن الركب يتسمان بأ ية بالغة.
 - 8وحنن ندرن أ ية معاجلة خمتل االحتياجاس والتحدياس الـ تواجـه البلـدان الـ متـر
بأوضاع خاوـة ،ال سـيم ا البلـدان األفريقيـة وأقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة اـ السـاحلية
والـدول اجلمريــة ال ــغ ة الناميــة ،إضــافة إىل التحــدياس اخلاوــة املاثلــة أمــام البلــدان املتوســطة
الدخل .ونؤكد من جديد أن أقل البلدان منوا ،باعتبار ا تموعة البلدان األشـد ضـعفاّ ،تـاج
إىل تعميــم الــدعم العــاملي لتــذليل مــا جتاهبــه مــن ّــدياس يمليــة يف مســعا ا حنــو ّقيــق خطــة
التنميــة ملــا بعــد عــام  2015وأ ــداف التنميــة املســتدامة .ونؤكــد مــن جديــد ضــرورة معاجلــة
التحــدياس اخلاوــة املاثلــة أمــام البلــدان الناميــة اـ الســاحلية واحتياجاهتــا اخلاوــة فيمــا يتعلــق
بإحداث ّول يملي يف اقت اداهتا واستغ ل فوائد التجارة الدولية وإنشال ن م ناجعة للنقـل
واملرور العابر .ونؤكـد مـن جديـد كـذلك أن الـدول اجلمريـة ال ـغ ة الناميـة ال تـمال تشـمل
حالة خاوة يف ما يتعلق بالتنميـة املسـتدامة ن ـرا إىل وـغر مسـاحتاا ،وبعـد ا ،وضـيق قاعـدة
موارد ــا ووــادراهتا ،وتعرضــاا للتحــدياس البي يــة العامليــة .ونؤكــد مــن جديــد أيضــا ضــرورة
إحــداث ّــول اجتمــاعي اقت ــاد إهــار يف أفريقيــا ،وضــرورة تلبيــة االحتياجــاس اإلمنائيــة
املتنوعـــة واتـــددة للبلـــدان املتوســـطة الـــدخل ،مبـــا يشـــمل ممافحـــة الفقـــر ميـــل أشـــماله.
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ويف ــذا ال ــدد ،نؤيــد تنفيــذ االســتراتيجياس وبــرامل العمــل إاس ال ــلة ،مبــا فياــا إع ـ ن
جاــل للــدول اجلمريــة ال ــغ ة الناميــة (مســار
وبرنــامل عمــل إســطنبول ،وإجــرالاس العمــل املع جل
ســاموا) ،وبرنــامل عمــل فيينــا للبلــدان الناميــة ا ـ الســاحلية للعقــد  ،202٤-201٤ونعيــد
تأكيد أ يـة دعـم اإلطـار اإلمنـائي اجلديـد” ،خطـة االّـاد األفريقـي لعـام  ،“2063وكـذلك
خطــة عملــه العشــرية ،باعتبــاره إطــارا اســتراتيجيا لضــمان إحــداث ّــول اجتمــاعي اقت ــاد
إهـار يف أفريقيــا يف اضــون الســنواس اخلمســني القادمـة ،وبرناتــه القــار الــوارد يف قــراراس
اجلمعية العامة بشأن الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا .وّتاج البلـدان الـ متـر حبـاالس
نماع وحـاالس مـا بعـد انتـاال الـزناع أيضـا إىل إي ئاـا ا تمامـا خاوـا .وحنـن نـدرن التحـد
اإلمنائي الناجم عن الزناع ،الـذ ال ـول فحسـب دون إحـراز مماسـب إمنائيـة بـل مـن أن
يعود مبـا ّقـق منـاا عقـودا إىل الـورال .ونـدرن مـا يعانيـه بنـال السـ م مـن عجـم يف التمويـل،
ونســلم بأ يــة وــندون بنــال الس ـ م .وحنــيت علمــا باملبــادئ ال ـ حــددهتا يف اخلطــة اجلديــدة
تموعة الدول الضعيفة السبل املتضررة من نماعاس حالية أو سابقة.
 - ٩وستن ب جاودنا بشـمل رئيسـي علـى وضـل اسـتراتيجياس للتنميـة املسـتدامة تتسـم
بالتماسك وتقل ّت السيطرة الوطنية ،مدعومة بأطر متويـل وطنيـة متماملـة .ونمـرر التأكيـد
على أن كل بلد يتحمل يف املقام األول املسؤولية عـن ّقيـق تنميتـه االقت ـادية واالجتماعيـة،
وأنه ال مغاالة يف تأكيد دور السياساس الوطنيـة واالسـتراتيجياس اإلمنائيـة الوطنيـة .وسـنحترم
امليم السياسايت اخلاص بمـل بلـد وقيادتـه جاـود تنفيـذ سياسـاس القضـال علـى الفقـر وّقيـق
التنمية املستدامة ،مبا يتسـق مـل القواعـد وااللتمامـاس الدوليـة إاس ال ـلة .ويف الوقـت نفسـه،
يتعني دعم جاود التنمية الوطنية بتاي ة بي ة اقت ادية دوليـة مؤاتيـة ،بوسـائل منـاا إنشـال ن ـام
للتجارة العاملية ون م نقدية ومالية تتسم بالتجانس ويدعم بعضاا بعضا ،وتعميم تـدب شـؤون
االقت ــاد وّســينه علــى ال ــعيد العــاملي .وتمتســي العمليــاس الراميــة إىل تطــوير املعــارف
والتمنولوجياس امل ئمة وتيس توف ا على ال عيد العـاملي ،إضـافة إىل بنـال القـدراس ،أ يـة
بالغة أيضا .وحنن نلتمم بالعمل على اتسان السياساس وهتي ة بي ة مؤاتية للتنمية املستدامة علـى
ايــل املســتوياس ومــن جانــب كافــة اجلاــاس الفاعلــة ،وبتنشــيت الشــراكة العامليــة مــن أجــل
التنمية املستدامة.
 - 10وستشمل الشراكة العاملية مـن أجـل التنميـة املسـتدامة ،بعـد تعميم ـا وتنشـيطاا ،أداة
لتوطيد التعاون الدويل من أجـل االخنـراط ،بقيـادة املمومـاس ،يف تنفيـذ خطـة التنميـة ملـا بعـد
عــام  . 2015وللشــراكاس بــني أوــحاإ امل ــلحة املتعــددين ،وكــذلك املــوارد واملعــارف
والقـــدراس اإلبداعيـــة الـ ـ يمخـــر هبـــا القطـــاع اخلـــاص وا،تمـــل املـــدين واألوســـاط العلميـــة
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واألكاد يــة واملؤسســاس اخل يــة ،وال ملانــاس ،والســلطاس اتليــة ،واملتطوعــون وا ــم مــن
أوحاإ امل لحة دور مام يف حشد املعارف واخل اس والتمنولوجيا واملوارد املالية وتباددـا،
وتمميل اجلاود املمومية ،ودعم تنفيذ أ داف التنمية املسـتدامة ،وااوـة يف البلـدان الناميـة.
ويــتعني أن جتس ـد ــذه الشــراكة العامليــة الطــابل العــاملي خلطــة التنميــة ملــا بعــد عــام ،2015
مبـا يشــمل أ ــداف التنميــة املســتدامة ،وقابليــة تنفيـذ ا يف ايــل البلــدان ،مــل مراعــاة اخــت ف
ال ــروف والقــدراس واالحتياجــاس ومســتوياس التنميــة يف ــذه البلــدان واحتــرام سياســاهتا
وأولوياهتــا الوطنيــة .وســنعمل مــل كافــة الشــركال لضــمان مســتقبل مســتدام قوامــه اإلن ــاف
واإلدماج والس م واالزد ار للجميل .فاألجيال القادمة ستتساللنا ايعا عـن مـدى جناحنـا يف
الوفال بااللتماماس ال نقطعاا اليوم على أنفسنا.
 - 11وسيقتضي تنفيذ خطة التنمية الطمو ملا بعـد عـام  ،2015مبـا يشـمل ايـل أ ـداف
التنم ية املسـتدامة ،اعتمـاد هنـل علـى القـدر نفسـه مـن الطمـو والشـمولية والتمامـل والقـدرة
على إحداث التغي فيما يتعلق بوسائل التنفيذ ،هنل همـل بـني خمتلـ وسـائل التنفيـذ ويـدمل
األبعــاد االقت ــادية واالجتماعيــة والبي يـــة للتنميــة املســتدامة .وينبغـــي أن تســند ــذا النـــال
مؤسسـاس فعالـة جامعـة وخاضـعة للمســاللة ،وأن ترفـده سياسـاس سـديدة وحوكمـة رشــيدة
على املستوياس كافة .وسنحدد اإلجرالاس ال زم اااإ ا ونعاجل الثغراس اخلطـ ة فيمـا يتعلـق
اطـة التنميــة ملــا بعـد عــام  ،2015مبــا يشـمل أ ــداف التنميــة املسـتدامة ،بغيــة االســتفادة مــن
تضافر ا الوثيق الذ سيجعل تنفيذ أحد ا يسام يف التقـدم حنـو تنفيـذ باقياـا .ولقـد حـددنا،
من مث ،تموعة من ا،االس الشاملة لعدة قطاعاس ،ال تعتمد على ذا التضافر الوثيق.
 - 12توف املماية االجتماعية واخلدماس العامة األساسية للجميل  -سـعيا للقضـال علـى
الفقر ميل أشـماله يف كـل ممـان وإمتـام إجنـاز األ ـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ،فإننـا نلتـمم مبيثـان
اجتماعي جديد .ويف ذا املسعى ،سنضل ن ُمـا وتـداب لتـوف املمايـة االجتماعيـة للجميـل،
تمون مستدامة من الناحية املالية وم ئمة لل روف الوطنية ومشفوعة حبـدود دنيـا ل سـتفادة،
مــل التركيــم علــى األشــخاص الــذين يقعــون يف أدىن مرتبــة ّــت خــت الفقــر وعلــى الف ــاس
الضعيفة واألشخاص إو اإلعاقة والشعوإ األولية واألطفـال والشـباإ واملسـنني .ونشـجل
أيضــا البلــدان علــى الن ــر يف ّديــد أ ــداف إنفــان م ئمــة لل ــروف الوطنيــة مــن أجــل ضـ
استثماراس جيدة يف تال توف اخلدماس العامة األساسية للجميل ،مبا يشمل ال ـحة والتعلـيم
والطاقة واملياه وال رف ال ـحي ،وفقـا ل سـتراتيجياس الوطنيـة للتنميـة املسـتدامة .ولـن نـألو
جادا يف سبيل تلبية احتياجاس ايل ا،تمعاس اتلية عن طريق تقـد خـدماس عاليـة اجلـودة
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باستخدام املوارد استخداما فعـاال .ونلتـمم بتقـد دعـم دويل قـو دـذه اجلاـود ،وسـنفمر يف
وضل طرائق متويل متماسمة ملشد موارد إضافية باالستناد إىل التجارإ القطرية.
 - 13تمثي اجلاود للقضال على اجلوع وسول التغذية  -من ا املقبول أن يعـاين قرابـة
 800مليون شخص من نقص التغذية املممن ،وأن يعدموا سـبل امل ـول علـى مـا يمفـي مـن
الغذال السليم املغذ  .وملـا كـان مع ـم الفقـرال يعيشـون يف املنـاطق الريفيـة ،فإننـا نشـدد علـى
ضرورة تنشيت قطاع المراعة ،والناوض بالتنمية الريفية ،وكفالـة األمـن الغـذائي ،ال سـيما يف
البلدان النامية ،وإلك بطريقة مستدامة ،مما سيؤد إىل ّقيق مماسب اة على وـعيد تنفيـذ
أ ــداف التنميــة املســتدامة برمتــاا .وســندعم المراعــة املســتدامة ،مبــا يشــمل املراجــة وم ــائد
األمسان وقطاع الرعـي .وسـنتخذ أيضـا إجـرالاس ملمافحـة سـول التغذيـة واجلـوع يف وـفوف
فقــرال املنــاطق املضــرية .وإإ نــدرن جســامة االحتياجــاس ل ســتثمار يف ــذه ا،ــاالس ،فإننــا
نشجل زيادة االسـتثماراس العامـة واخلاوـة .ويف ـذا ال ـدد ،نقـر باملبـادئ الطوعيـة الناةمـة
ل ستثمار املسؤول يف المراعة والـن م الغذائيـة واملبـادئ التوجيايـة الطوعيـة لـإلدارة املسـؤولة
مليازة األراضي وم ائد األمسان والغابـاس  ،ال ـادرة عـن جلنـة األمـن الغـذائي العـاملي .وننـوه
بــاجلاود ال ـ يبــذدا ال ــندون الــدويل للتنميــة المراعيــة لتعب ــة االســتثماراس مــن أجــل متمــني
ســمان املنــاطق الريفيــة الــذين يعيشــون يف فقــر مــن ّســني أمنــام الغــذائي وتغذيتــام ،ورفــل
دخلام ،وتعميم قـدرهتم علـى التميـ  .وإننـا نقـد ر العمـل الـذ يضـطلل بـه كـل مـن من مـة
األمم املتحدة لألاذية والمراعـة ،وبرنـامل األاذيـة العـاملي ،والبنـك الـدويل ،وسـائر م ـارف
التنميـــة املتعـــددة األطـــراف .ونقـــر أيضـــا بالـــدور التمميلـــي الـــذ تؤديـــه شـــبماس الضـــمان
االجتمـاعي يف تــال كفالــة األمــن الغــذائي والتغذيــة .ويف ــذا ال ــدد ،نرحــب بــإع ن رومــا
بشـــأن التغذيـــة وإطـــار العمـــل ،الـــذ مـــن أن يقـــدم خيـــاراس علـــى مســـتوى السياســـاس
واستراتيجياس ترمي إىل كفالة األمن الغذائي والتغذية للجميل .ونلتمم أيضا بميـادة االسـتثمار
العام ،الذ يؤد دورا استراتيجيا يف متويل البحوث والبىن التحتية واملبادراس املراعيـة مل ـاحل
الفقرال .وسنمث جاودنا من أجـل تعميـم األمـن الغـذائي والتغذيـة ،مـل التركيـم علـى وـغار
املمارعني وعلـى املمارعـاس ،وكـذلك علـى التعاونيـاس المراعيـة وشـبماس املـمارعني .ونـدعو
الوكاالس إاس ال لة إىل مواولة التنسيق والتعاون يف ـذا املضـمار ،وفقـا لواليـة كـل منـاا.
وال بد من دعم ذه اجلاود عن طريق ّسني فرص النفاإ إىل األسـوان ،وهتي ـة بي ـاس وطنيـة
ودولية مؤاتية ،وتعميم التعاون من خ ل املبادراس العديـدة يف ـذا ا،ـال ،مبـا فياـا املبـادراس
اإلقليمية ،من قبيل ال نامل الشامل لتنميـة المراعـة يف أفريقيـا .وسـنعمل أيضـا مـن أجـل املـد
بدرجة كب ة من فقد األاذية و در ا عقب ج ات ول.
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 - 1٤إنشال منتدى جديد لسد خ اص البىن التحتية  -إن االستثمار يف إنشـال بـىن ّتيـة
مســتدامة وقــادرة علــى ال ــمود ،تشــمل قطاعــاس النقــل والطاقــة وامليــاه وال ــرف ال ــحي
للجميــل ،شــرط ال اــىن عنــه لتحقيــق العديــد مــن األ ــداف ال ـ ن ــبو إىل بلوااــا .ولســد
خ اص البىن التحتية على ال عيد ا لعاملي ،مبـا يف إلـك العجـم السـنو الـذ تمابـده البلـدان
النامية والذ يتراو بني  1تريليـون دوالر و  1.5تريليـون دوالر ،فسنيسـر إنشـال بـىن ّتيـة
جيدة يف البلدان الناميـة ،تمـون مسـتدامة ومتاحـة للجميـل وقـادرة علـى ال ـمود ،عـن طريـق
تعميم الدعم املايل والتق  .وإننا نرحب باملبادراس اجلديدة املتخذة يف تـال الـبىن التحتيـة بغيـة
سد ذه الثغراس ،مبا يف إلك امل رف اآلسـيو ل سـتثمار يف الـبىن التحتيـة ،واملركـم العـاملي
للبىن التحتية ،وم رف التنميـة اجلديـد ،ومرفـق إعـداد مشـاريل اسـيا واتـيت ادـادئ ،ومرفـق
الــبىن التحتيــة العامليــة التــابل ،موعــة البنــك الــدويل ،ووــندون أفريقيــا  50للــبىن التحتيــة،
كمــا نرحــب بالميــادة يف رأ مــال مؤسســة االســتثمار للبلــدان األمريميــة .ونــدعو إىل إنشــال
منتدى عاملي للـبىن التحتيـة بووـفه ركيـمة أساسـية لتحقيـق أ ـداف التنميـة املسـتدامة ،وإلـك
باالســتناد إىل اليــاس التعــاون املتعــددة األطــراف القائمــة وبقيــادة م ــارف التنميــة املتعــددة
األطــراف .وســيعقد ــذا املنتــدى اجتماعــاس دوريــة لتحســني االتســان والتنســيق فيمــا بــني
مبــادراس الــبىن التحتيــة القائمــة واجلديــدة ،وم ــارف التنميــة املتعــددة األطــراف والوطنيــة،
ووكــاالس األمــم املتحــدة ،واملؤسســاس الوطنيــة ،والشــركال يف التنميــة ،والقطــاع اخلــاص.
وسيشــجل علــى االســتماع إىل طائفــة أكثــر تنوعــا مــن األوــواس ،ال ســيما أوــواس البلــدان
الناميـة ،بغيــة ّديـد ومعاجلــة خ ـاص الــبىن التحتيـة والقــدراس ،وااوـة يف أقــل البلـدان منــوا
والبلدان النامية اـ السـاحلية والـدول اجلمريـة ال ـغ ة الناميـة والبلـدان األفريقيـة .وسيسـلت
الضول على فرص االستثمار والتعاون ،ويعمل على ضمان اتسام االستثماراس بطـابل مسـتدام
من النواحي البي ية واالجتماعية واالقت ادية.
ّ - 15فيم الت نيل املستدام الشامل للجميـل  -نشـدد علـى األ يـة الق ـوى الـ تتسـم
هبا التنمية ال ـناعية بالنسـبة إىل البلـ دان الناميـة ،بووـفاا رافـدا بـالمه األ يـة مـن روافـد النمـو
االقت ــاد والتنويــل االقت ـــاد وتوليــد القيمـــة املضــافة .وسنســـتثمر يف النــاوض بالتنميـــة
ال ناعية املستدامة الشاملة للجميل بغية الت د ب ورة فعالـة للتحـدياس الرئيسـية ،مـن قبيـل
النمو وفرص العمل ،واملـوارد والمفـالة يف اسـتخدام الطاقـة ،والتلـوث وتغـ املنـاا ،وتقاسـم
املعارف ،واالبتمار ،واإلدماج االجتماعي .ويف ذا ال دد ،نرحب بالتعاون يف ذا املضـمار
ضــمن إطــار من ومــة األمــم املتحــدة ،مبــا يف إلــك من مــة األمــم املتحــدة للتنميــة ال ــناعية
(اليونيـــدو) ،ســـعيا لتمـــتني ال ــ س بـــني إنشـــال الـــبىن التحتيـــة والت ـــنيل املســـتدام الشـــامل
للجميل واالبتمار.
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 - 16تــوف العمالــة الماملــة املنتجــة والعمــل ال ئــق للجميــل و النــاوض باملؤسســاس
ال ـغرى وال ـغ ة واملتوسـطة  -سـعيا لـ تممني كافـة النـا مـن االسـتفادة مـن مثـار النمـو،
سندرج دف تـوف العمالـة الماملـة املنتجـة والعمـل ال ئـق للجميـل يف وـلب اسـتراتيجياتنا
اإلمنائيــة الوطنيــة باعتبــاره ــدفا رئيســيا .وسنشــجل مشــاركة النســال والرجــال ،مبــن فــيام
األشــخاص إوو اإلعاقــة ،ب ــورة كاملــة ومتماف ــة يف ســون العمــل الرمســي .وننــوه إىل أن
املؤسســاس ال ــغرى وال ــغ ة واملتوســطة ،ال ـ تولــد الغالبيــة الع مــى مــن ف ـرص العمــل يف
العديد من البلدان ،كث ا ما تفتقر إىل فرص امل ـول علـى التمويـل .ويف معـرض التعـاون مـل
اجلااس الفاعلة اخلاوة وامل ارف اإلمنائية ،نلتـمم بتعميـم فـرص ح ـول املؤسسـاس ال ـغرى
وال غ ة واملتوسطة على االئتمان ب ورة مناسـبة ومعقولـة التملفـة ومسـتقرة ،وكـذلك علـى
التدريب امل ئم لتنمية مااراس اجلميل ،ال سيما الشـباإ وأوـحاإ املشـاريل املـرة .وسـنعمز
االستراتيجياس الوطنية املوجاة إىل الشباإ ،باعتبار ـا أداة رئيسـية لتلبيـة احتياجـاس الشـباإ
وطموحاهتم .ونلتمم أيضا ب و استراتيجية عامليـة لتشـغيل الشـباإ ووضـعاا موضـل التنفيـذ
حبلول عام  ،2020وبإنفاإ ميثان من مة العمل الدولية العاملي لتوف فرص العمل.
 - 1٧ي اية ن منا اإليمولوجية ملا فيه م ـلحة اجلميـل  -يـتعني أن تسـتند ايـل إجرالاتنـا
إىل التمامنا القو حبماية وحفظ كوكبنا ومواردنا الطبيعية وتنوعنا البيولوجي ومناخنـا .وحنـن
نلتمم بمفالة اتسان السياساس والتمويل والتجارة واألطر التمنولوجية مـن أجـل يايـة ن منـا
اإليمولوجيــة وتــدب شــؤوهنا وترميماــا ،مبــا يف إلــك الــن م اإليمولوجيــة البحريــة وال يــة،
وبتشــجيل اســتخداماا علــى حنــو مســتدام ،وبنــال القــدرة علــى التمي ـ  ،واملــد مــن التلــوث،
وممافحة تغ املناا والت حر وتد ور األراضي .وإننـا نـدرن أ يـة جتنـب األنشـطة الضـارة.
فيلــمم علــى ايــل املمومــاس واألعمــال التجاريــة واألســر املعيشــية أن تغيــر أمنــاط ســلوكاا
مبــا يضــمن إرســال أمنــاط اســتا ن وإنتــاج مســتدامة .وســنعمز مفاــوم االســتدامة يف أوســاط
الشركاس ،مبا يشمل اإلب عن اآلثـار البي يـة واالجتماعيـة واإلداريـة ،للمسـاعدة يف ضـمان
الشــــفافية واملســــاللة .وســــيلمم تــــوف اســــتثماراس عامــــة وخاوــــة يف تــــال االبتمــــاراس
والتمنولوجيــاس الن يفــة ،اخــذين يف املســبان أن التمنولوجيــاس اجلديــدة لـن تغـ عــن بــذل
اجلاود للحد من النفاياس أو استخدام املوارد الطبيعية بمفالة.
 - 18تشجيل قيام تتمعاس مساملة جامعـة  -نشـدد علـى ضـرورة تشـجيل قيـام تتمعـاس
مســاملة جامعــة مــن أجــل ّقيــق التنميــة املســتدامة ،وعلــى إنشــال مؤسســاس فعالــة خاضــعة
للمساللة وشاملة للجميل على املستوياس كافة .وسيشـمل املمـم الرشـيد ،وسـيادة القـانون،
وحقــون اإلنســان ،واملريــاس األساســية ،واالســتفادة املتماف ــة مــن خــدماس ن ــم العدالــة
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املن ــفة ،وتــداب ممافحــة الفســاد واملــد مــن التــدفقاس املاليــة اـ املشــروعة جــملا ال يتجــمأ
من جاودنا.
 - 1٩و من تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015مبا يف إلـك أ ـداف التنميـة املسـتدامة،
ضمن إطار شراكةخ عاملية معمزة من أجل التنمية املستدامة ،مدعومـة بالسياسـاس واإلجـرالاس
امللموسة على النحو املبني يف خطة العمل ذه.

ثانيا  -تاالس العمل
أل

 املوارد العامة الوطنية - 20تتبوأ السياساس العامة وتعب ة املوارد الوطنية واستخداماا ب ـورة فعالـة ،علـى أسـا
مبــدأ الســيطرة الوطنيــة وبالنســبة لمافــة البلــدان ،موقــل ال ــدارة يف مســعانا املشــترن لتحقيــق
التنمية املستدامة ،مبا يشمل تنفيذ أ داف التنميـة املسـتدامة .وتأسيسـا علـى املنجـماس المـب ة
ال حققاا العديد مـن البلـدان منـذ مـؤمتر مـونت  ،فإننـا ن ـل ملتـممني مبواوـلة تعميـم تعب ـة
املــوارد الوطنيــة واســتخداماا ب ــورة فعالــة .وحنــن نــدرن أن املــوارد الوطنيــة تتــأتى مــن النمــو
االقت اد يف املقام األول ،مدعوما ببي ة مؤاتية على ايـل املسـتوياس .ولتنفيـذ أ ـدافنا ،يلـمم
اعتماد سياسـاس اجتماعيـة وبي يـة واقت ـادية سـديدة ،مبـا فياـا السياسـاس الضـريبية املواجاـة
للتقلباس الدورية ،وتوف فسحة مالية كافيـة ،وإرسـال املمـم الرشـيد علـى ايـل املسـتوياس،
وإنشال مؤسساس د قراطية شفافة تليب احتياجاس النا  .فسـنعمز بي اتنـا التممينيـة الداخليـة،
مبا يشمل سيادة القـانون ،وسـنمافح الفسـاد علـى كافـة املسـتوياس و ميـل أشـماله .ويـؤد
ا،تمــل املــدين ،ووســائت اإلعــ م املســتقلة ،وســائر اجلاــاس الفاعلــة اــ املموميــة أدوارا
مامة أيضا.
 - 21وتـبني األدلــة أن املسـاواة بــني اجلنسـني ،ومتمــني املـرأة ،ومشــاركة املـرأة واضــط عاا
بأدوار قيادية ب ورة تامة ومتماف ة يف امليدان االقت اد تمتسي أ ية بالغـة يف ّقيـق التنميـة
املستدامة وتعميـم النمـو االقت ـاد واإلنتاجيـة ب ـورة ملحوةـة .وإننـا نلتـمم بتعميـم اإلدمـاج
االجتماعي يف سياساتنا الداخلية .وسنشجل اعتماد وإنفاإ قوانني ا متييمية وإرسال بىن ّتيـة
وسياســاس اجتماعيــة مــن أج ـل ّقيــق التنميــة املســتدامة ،كمــا ســنممن املــرأة مــن املشــاركة
ب ورة تامة ومتماف ة يف امليدان االقت ـاد  ،ومـن املسـا ة علـى قـدم املسـاواة مـل الرجـل يف
عملياس ونل القرار واالضط ع بأدوار قيادية.
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 - 22وندرن أنـه مـن األ يـة مبمـان تـوف قـدر كـب مـن املـوارد العامـة الوطنيـة اإلضـافية،
مشفوعة باملسـاعدة الدوليـة حسـب االقتضـال ،ابتغـال ّقيـق التنميـة املسـتدامة وبلـو أ ـداف
التنمية املستدامة .وحنن نلتـمم بتعميـم إدارة اإليـراداس مـن خـ ل اعتمـاد ن ـم ضـريبية حديثـة
ت ــاعدية ،وّســني السياســاس الضــريبية ،واالرتقــال بالمفــالة يف جبايــة الضــرائب .وســنعمل
على ّسني عدالة ن منا الضريبية وشفافيتاا وكفالهتا وفعاليتاا ،بوسائل مناا توسـيل القاعـدة
الضــريبية ومواوــلة اجلاــود الراميــة إىل إدمــاج القطــاع اـ الرمســي يف االقت ــاد الرمســي وفقــا
لل روف القطرية .ويف ذا ال دد ،سنعمز التعـاون الـدويل مـن أجـل دعـم اجلاـود الراميـة إىل
بنال القدراس يف البلدان النامية ،بوسائل مناا توطيـد املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة .وإننـا لنرحـب
مبـا تبذلـه البلـدان مــن جاـود لرسـم أ ــداف وجـداول زمنيـة داخليـة حمــددة وطنيـا بغيـة تعميــم
اإليـراداس الداخليــة يف إطـار اســتراتيجياهتا الوطنيـة للتنميــة املسـتدامة ،وســنوفر الـدعم للبلــدان
النامية اتتاجة من أجل ّقيق ذه األ داف.
 - 23وسنضــاع اجلاــود لتقلــيص التــدفقاس املاليــة ا ـ املشــروعة بدرجــة كــب ة حبلــول
عام  ،2030ابتغـال القضـال علياـا يف هنايـة املطـاف ،بوسـائل منـاا ممافحـة التـارإ الضـرييب
والفساد عن طريق تعميم اللوائح التن يمية الوطنية وتمثي التعاون الدويل .وسنحد أيضا مـن
فرص جتنب الضرائب ،وسنن ر يف تضمني ايل املعا ـداس الضـريبية أحمامـا ملمافحـة إسـالة
االستخدام .وسـنعمز ممارسـاس اإلف ـا والشـفافية يف بلـدان امل ـدر واملق ـد علـى السـوال،
بوسائل مناا السعي ل ضمان شـفافية ايـل املعـام س املاليـة بـني املمومـاس والشـركاس أمـام
الســلطاس الضــريبية املخت ــة .وســنحرص علــى قيــام ايــل الشــركاس ،مبــا فياــا الشــركاس
املتعددة اجلنسياس ،بدفل الضـرائب إىل حمومـاس البلـدان الـ تضـطلل فياـا تلـك الشـركاس
بنشاط اقت اد وتولد فوائد ،وفقا للقوانني والسياساس الوطنية والدولية.
 - 2٤ون حــظ تقريــر الفريــق الرفيــل املســتوى املع ـ بالتــدفقاس املاليــة ا ـ املشــروعة مــن
أفريقيا .وندعو املناطق األخرى إىل القيام بعمليـاس مماثلـة .وللمسـاعدة يف ممافحـة التـدفقاس
اـ املشــروعة ،نــدعو وــندون النقــد الــدويل والبنــك الــدويل واألمــم املتحــدة إىل بــذل العــون
لبلــدان امل ــدر واملق ــد علــى الســوال .ونــدعو أيضــا املؤسســاس الدوليــة املعنيــة واملن مــاس
اإلقليمية إىل نشر تقديراس حجـم التـدفقاس املاليـة اـ املشـروعة وتموينـاا .وسـنتوىل ّديـد
خمــاطر اســل األمــوال وتقييماـا والت ــد دــا ،بوســائل منــاا التنفيــذ الفعــال للمعــاي املتعلقــة
مبمافحة اسل األموال وممافحة متويل اإلر اإ ال ادرة عن فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجرالاس
املالية .ويف الوقت نفسه ،سنشجل تبادل املعلوماس فيمـا بـني املؤسسـاس املاليـة للتخفيـ مـن
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األثر اتتمل لتطبيق معاي ممافحة اسل األموال وممافحة متويل اإلر اإ من حيث تقلـيص
فرص امل ول على اخلدماس املالية.
 - 25وحنــث ايــل البلــدان علــى الت ــديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملمافحــة الفســاد
واالنضــمام إلياــا ،إن م تفعــل إلــك بعــد ،ونشــجل األطــراف يف االتفاقيــة علــى اســتعراض
تنفيــذ ا .وإننــا نلتــمم عــل االتفاقيــة أداة فعالــة لــردع الفســاد والرشــوة وكشــفاما ومنعامــا
وممافحتاما ،ومل حقة املتورطني يف أنشطة الفساد ،واسترداد األوول املسـروقة وإعادهتـا إىل
بلداهنا األولية .ونشجل ا،تمل الدويل على إرسـال ممارسـاس جيـدة يف تـال إعـادة األوـول.
وحنن نؤيد مبادرة األمم املتحدة والبنـك الـدويل بشـأن اسـترداد املوجـوداس املسـروقة ،وسـائر
املبادراس الدولية ال تدعم استرداد األوول املسروقة .وحنث كذلك على ّديث االتفاقيـاس
اإلقليمية ملمافحة الفسـاد والت ـديق علياـا .ولـن نـألو جاـدا يف سـبيل القضـال علـى املـ إاس
اآلمنـــة الـ ـ تقـــدم حـــوافم لنقـــل األوـــول املســـروقة إىل اخلـــارج وتشـــجل التـــدفقاس املاليـــة
ا ـ املشــروعة .وســنعمل علــى تعميــم األطــر التن يميــة علــى ايــل املســتوياس ملواوــلة رفــل
مســتوى الشــفافية واملســاللة يف أوســاط املؤسســاس املاليــة وقطــاع الشــركاس ،وكــذلك يف
اإلداراس العامــة .وســنعمز التعــاون الــدويل واملؤسســاس الوطنيــة مــن أجــل ممافحــة اســل
األموال ومتويل اإلر اإ.
 - 26وتواجــه البلــدان الشــديدة االعتمــاد علــى وــادراس املــوارد الطبيعيــة ّــدياس خاوــة.
وحنن نشـجل االسـتثمار يف األنشـطة إاس القيمـة املضـافة ويف معاجلـة املـوارد الطبيعيـة وتنويـل
اإلنتاج ،ونلتـمم بالت ـد للحـوافم الضـريبية املفرطـة املت ـلة هبـذه االسـتثماراس ،ال سـيما يف
تال ال ناعاس االستخراجية .ونؤكد من جديـد أن لمـل دولـة سـيادة دائمـة كاملـة متارسـاا
حبرية على كل ثرواهتـا وموارد ـا الطبيعيـة وأنشـطتاا االقت ـادية .ونشـدد علـى أ يـة شـفافية
ايل الشركاس وخضوعاا للمسـاللة ،وال سـيما يف تـال ال ـناعاس االسـتخراجية .ونشـجل
البلدان على تنفيذ التداب ال زمة لضمان الشفافية ،وحنيت علما باملبـادراس الطوعيـة مـن قبيـل
مبادرة شفافية ال ناعاس االستخراجية .وسنواوـل تبـادل أفضـل املمارسـاس وتشـجيل الـتعلم
من األقـران وبنـال القـدراس يف تـال التفـاوض إلبـرام العقـود مـن أجـل ضـمان إبـرام اتفاقـاس
امتياز وإيراداس وإتاواس تتسم بالزنا ة والشفافية ،ورود تنفيذ العقود.
 - 2٧وحنـــن نلتـــمم بتمثيــ التعـــاون الضـــرييب الـــدويل .ونشـــجل البلـــدان ،وفقـــا لقـــدراهتا
وةروفاــا الوطنيــة ،علــى العمــل معــا مــن أجــل تعميــم الشــفافية واعتمــاد سياســاس م ئمــة،
مبــا يف إلــك قيــام الشــركاس املتعــددة اجلنســياس بــإب الســلطاس الضــريبية يف كــل بلــد مــن
البلــدان ال ـ تعمــل فياــا؛ ومتمــني الســلطاس املخت ــة مــن امل ــول علــى املعلومــاس املت ــلة
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بامللمية النفعية؛ واملضي قدما بشمل تدرهي حنو ّقيق التبـادل التلقـائي للمعلومـاس الضـريبية
فيمــا بــني الســلطاس الضــريبية ،حســب االقتضــال ،مــل تقــد املســاعدة إىل البلــدان الناميــة،
ال سـيما أقـل البلـدان منــوا ،عنـد االقتضـال .وقـد تمــون املـوافم الضـريبية أداة مناسـبة يف تــال
السياســة العامــة .ا ـ أنــه إلهنــال املمارســاس الضــريبية الضــارة ،مــن للبلــدان أن تنخــرط يف
مناقشاس طوعية بشأن املوافم الضريبية يف إطار اتافل اإلقليمية والدولية.
 - 28ونشــدد علــى أن اجلاــود املبذولــة يف تــال التعــاون الضــرييب الــدويل ينبغــي أن تمــون
عامليــة مــن حيــث نطاقاــا وهنجاــا ،وأن تأخــذ يف املســبان ب ــورة تامــة خمتل ـ احتياجــاس
وقدراس البلدان كافة ،ال سيما أقل البلدان منوا والبلدان النامية ا الساحلية والـدول اجلمريـة
ال غ ة النامية والبلدان األفريقية .وإننا نرحـب مبشـاركة البلـدان الناميـة أو شـبماهتا اإلقليميـة
يف ذا العمل ،وندعو إىل تمثي املشـاركة لضـمان اسـتفادة ايـل البلـدان مـن ـذه اجلاـود.
ونرحب باجلاود اجلارية ،مبا يف إلك أعمال املنتدى العاملي املع بالشفافية وتبـادل املعلومـاس
لألاراض الضريبية ،ونأخذ يف املسبان األعمال ال اضطلعت هبا من مـة التعـاون والتنميـة يف
امليدان االقت اد ل احل تموعة العشرين بشأن تآكل الوعـال الضـرييب ونقـل األربـا  .وحنـن
نؤيــد تعميــم الشــبماس اإلقليميــة ملــدير الضــرائب .وحنــيت علمــا بــاجلاود اجلاريــة ،مــن قبيــل
اجلاود الـ يبـذدا وـندون النقـد الـدويل يف تـاالس منـاا بنـال القـدراس ،ومبـادرة ”مفتشـي
الضرائب ب حدود“ .ونـدرن املاجـة إىل تـوف املسـاعدة التقنيـة عـن طريـق التعـاون املتعـدد
األطــــراف واإلقليمــــي والثنــــائي وفيمــــا بــــني بلــــدان اجلنــــوإ ،اســــتنادا إىل االحتياجــــاس
املختلفة للبلدان.
 - 2٩ونشــدد علــى أ يــة التعــاون واملــوار اجلــامعني فيمــا بــني الســلطاس الضــريبية الوطنيــة
بشأن املسائل الضريبية الدولية .ويف ذا ال دد ،نرحب بالعمـل الـذ قامـت بـه جلنـة اخلـ ال
املعنية بالتعاون الدويل يف املسائل الضريبية ،مبـا يف إلـك جلاهنـا الفرعيـة .ولقـد قررنـا أن نعمـل
على زيادة تعميم موارد ا لتقوية فعاليتاا وقدرهتا التشـغيلية .وّقيقـا دـذه الغايـة ،فسـزنيد مـن
تواتر اجتماعاهتا إىل دورتني يف السنة ،مدة كـل منـاما أربعـة أيـام عمـل .وسـنمث مشـاركة
اللجنة يف أعمال ا،لس االقت اد واالجتماعي عـن طريـق االجتمـاع اخلـاص بشـأن التعـاون
الـدويل يف املســائل الضــريبية بغيــة تعميــم ن ـر ادي ــاس املموميــة الدوليــة يف املســائل الضــريبية.
وسيواول أعضال اللجنة تقد التقارير مباشرة إىل ا،لـس االقت ـاد واالجتمـاعي .ونواوـل
حث الدول األعضال على بذل الدعم للجنة و ي اهتا الفرعية مـن خـ ل ال ـندون االسـت ماين
للت عاس لتممني اللجنة مـن الوفـال بواليتـاا ،مبـا يشـمل تـوف الـدعم لميـادة مشـاركة خـ ال
البلدان النامية يف اجتماعاس اللجان الفرعية .وترشح املموماس أعضال اللجنة الـذين يعملـون
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ب ـفتام خـ ال يسـتقدمون مــن تـايل السياســاس الضـريبية واإلدارة الضــريبية ويـتم اختيــار م
بطريقة تعمس درجة مناسبة من اإلن اف يف التوزيل اجلغرايف ليمثلـوا أن مـة ضـريبية خمتلفـة.
ويتوىل األمني العام تعيني األعضال بالتشاور مل الدول األعضال.
 - 30وســنعمز اليــاس املراقبــة الوطنيــة ،مــن قبيــل املؤسســاس العليــا ملراجعــة املســاباس ،إىل
جانب املؤسساس الرقابية املستقلة األخرى ،حسب االقتضـال .وسنرسـ الشـفافية واملشـاركة
املتماف ة يف عملية امليمنة ،وسنشجل امليمنة والتتبل املراعيني للمن ور اجلنسـاين .وسننشـأ أطـرا
شـــفافة لتن ـــيم املشـــترياس العموميـــة باعتبار ـــا أداة اســـتراتيجية لتوطيـــد التنميـــة املســـتدامة.
وحنــيت علمــا مبــا تقــوم بــه شــراكة املمومــاس املنفتحــة مــن أعمــال تعــمز شــفافية املمومــاس
ومساللتاا أمام املواطنني واستجابتاا دم ،هبدف ّسني جودة املمم واخلدماس املمومية.
 - 31ونعيــد تأكيــد التمامنــا بترشــيد إعانــاس الوقــود األحفــور ا ـ الناجعــة ال ـ تشــجل
اإلسراف يف االستا ن ،وإلك عن طريق القضـال علـى اخـت الس األسـوان ،وفقـا لل ـروف
الوطنية ،بوسائل مناا إعادة يملة الضـرائب والـتخلص تـدرهيا مـن تلـك اإلعانـاس الضـارة،
حيثما وجدس ،من أجل إةاار اثار ا البي ية ،مل مراعاة احتياجـاس البلـدان الناميـة وةروفاـا
اخلاوة بشمل تام والتقليل إىل أدىن حد مـن اآلثـار السـلبية الـ قـد تطـال تنميتـاا ،مبـا يمفـل
ياية الفقرال وا،تمعاس اتلية املتضررة.
 - 32ون حظ العبل ادائل الذ تلقيه األمـراض اـ املعديـة علـى كا ـل البلـدان املتقدمـة
النمــو والبلــدان الناميــة .ويســتتبل إلــك تمــالي تنــول حبملــاا الــدول اجلمريــة ال ــغ ة الناميــة
ّديدا .وحنن ندرن ،بوجه خاص ،أن التداب السعرية والضـريبية املطبقـة علـى التبـمه مـن أن
تشمل ،يف إطار استراتيجية شاملة للوقاية واملراقبة ،وسيلة فعالة ومامـة للتقليـل مـن اسـتا ن
التبمه وتقليص تمالي الرعاية ال حية ،كما متثل رافدا يدر اإليراداس مـن أجـل متويـل التنميـة
يف العديد من البلدان.
 - 33ون حظ الدور الذ من مل ارف التنمية الوطنية واإلقليمية ال تعمل بشـمل جيـد
أن تضطلل به يف متويل التنمية املستدامة ،ال سيما يف قطاعـاس أسـوان االئتمـان الـ ال تنشـت
فياــا امل ــارف التجاريــة بشــمل ممثـ والـ تعــاين مــن فجــواس كــب ة يف التمويــل ،وإلــك
باالســتناد إىل أطــر إقــراض ســليمة ووفقــا لضــماناس اجتماعيــة وبي يــة مناســبة .ويشــمل إلــك
تاالس من قبيل البىن التحتية املستدامة ،والطاقة ،والمراعـة ،والت ـنيل ،والعلـوم والتمنولوجيـا
واالبتمار ،إضافة إىل اإلدماج املايل ومتويـل املؤسسـاس ال ـغرى وال ـغ ة واملتوسـطة .وحنـن
نقــر بــأن م ــارف التنميــة الوطنيــة واإلقليميــة تــؤد أيضــا دورا امــا يف مواجاــة التقلبــاس
الدوريــة ،ال ســيما يف خضــم األزمــاس املاليــة الـ تشــاد عــموف مؤسســاس القطــاع اخلــاص
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الشـــديد عـــن ركـــوإ املخـــاطر .ونـــدعو م ـــارف التنميـــة الوطنيـــة واإلقليميـــة إىل تمثيـ ـ
مشاركتاا يف ذه ا،االس ،وحنث كذلك اجلااس الفاعلة الدوليـة العامـة واخلاوـة املعنيـة إىل
توف الدعم لتلك امل ارف يف البلدان النامية.
 - 3٤ونقر كـذلك بـأن تـدب النفقـاس واالسـتثماراس املوجاـة للتنميـة املسـتدامة يـتم علـى
ال ــعيد دون الــوط  ،حيــث تتــواله كيانــاس كــث ا مــا تفتقــر إىل القــدر المــايف مــن القــدراس
التقنية والتمنولوجية والتمويل والدعم .ولذلك فنحن نلتمم بتمثي التعـاون الـدويل مـن أجـل
تعميم قدراس البلدياس وسائر السـلطاس اتليـة .وسـنقدم الـدعم للمـدن والسـلطاس اتليـة يف
البلدان النامية ،ال سيما يف أقل البلـدان منـوا والـدول اجلمريـة ال ـغ ة الناميـة ،بغيـة إنشـال بـىن
ّتيــة قــادرة علــى التميـ وســليمة بي يــا ،مبــا يشــمل تــاالس الطاقــة والنقــل وامليــاه وال ــرف
ال حي ،وتشييد مبان مستدامة وقادرة على التمي باسـتخدام مـواد حمليـة .ولـن نـألو جاـدا
لدعم جاود املموماس اتلية الرامية إىل تعب ـة اإليـراداس حسـب االقتضـال .وسـنعمز التوسـل
العمراين اجلـامل املسـتدام ،وسـ نعمل علـى متـتني الـروابت االقت ـادية واالجتماعيـة والبي يـة بـني
املناطق املضرية وشبه املضرية والريفية عن طريق الناوض بالتخطيت اإلمنائي علـى ال ـعيدين
الوط واإلقليمي ،يف سـيان االسـتراتيجياس الوطنيـة للتنميـة املسـتدامة .وسـنعمل علـى تعميـم
إدارة الــديون وإنشــال أســوان الســنداس البلديــة أو توطيــد ا ،حســب االقتضــال ،مــن أجــل
مساعدة السلطاس دون الوطنية يف متويل االستثماراس ال زمة .وسنشجل أيضا االقتـراض مـن
املؤسساس املالية وم ارف التنمية ،مـل تعميـم اليـاس التخفيـ مـن حـدة املخـاطر ،مـن قبيـل
الوكالـة املتعــددة األطــراف لضــمان االســتثمار ،وتــدب خمــاطر تقلــب أســعار العملــة يف الوقــت
نفسه .ويف إطار ذا املسعى ،سنشجل مشاركة ا،تمعاس اتلية يف وـنل القـراراس الـ تـؤثر
يف ا،تمعاس اتلية يف تاالس من قبيل ّسـني إدارة شـؤون ميـاه الشـرإ وخـدماس ال ـرف
ال حي .وحبلول عام  ، 2020سزنيد من عـدد املـدن والتجمعـاس البشـرية الـ تعتمـد وتنفـذ
سياســـاس وخططـــا متماملـــة ت ـــبو إىل ّقيـــق اإلدمـــاج ،والمفـــالة يف اســـتخدام املـــوارد،
والتخفي ـ مــن اثــار تغ ـ املنــاا والتمي ـ معاــا ،والقــدرة علــى ال ــمود أمــام المــوارث.
وسنضــل وننفــذ خططـا لـإلدارة المليــة ملخــاطر المــوارث علــى ايــل املســتوياس وفقــا إلطــار
سندا  .ويف ذا ال دد ،سـندعم القـدراس الوطنيـة واتليـة مـن أجـل الوقايـة مـن ال ـدماس
اخلارجية والتمي معاا والتخفي من اثار ا وإدارة املخاطر.

بال  -املؤسساس التجارية واملالية اخلاوة اتلية والدولية
 - 35األعمــال التجاريــة واالســتثماراس واالبتمــاراس اخلاوــة حمركــاس رئيســية لإلنتاجيــة
والنمو االقت اد الشامل للجميل وفرص العمل .ونقر بتنـوع القطـاع اخلـاص ،الـذ يشـمل
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املشاريل املتنا ية ال ـغر ،مـرورا بالتعاونيـاس وانتـاال بالشـركاس املتعـددة اجلنسـياس .وهنيـب
ميـل املؤسسـاس التجاريـة أن تسـخر قــدراهتا اإلبداعيـة واالبتماريـة إلهـاد حلـول لتحــدياس
التنميـــة املســـتدامة .ونـــدعو ا إىل االخنـــراط يف عمليـــة التنميـــة باعتبار ـــا جاـــاس شـــريمة،
واالستثمار يف ا،االس األساسية للتنمية املستدامة ،والتحول إىل أمنـاط اسـتا ن وإنتـاج أكثـر
اســتدامة .ونرحــب بــالنمو المــب يف النشــاط اخلــاص اتل ـي واالســتثمار الــدويل منــذ مــؤمتر
مــونت  .فتــدفقاس رءو املــال الدوليــة اخلاوــة ،وال ســيما االســتثمار املباشــر األجــنيب ،إىل
جانب استقرار الن ام املايل الدويل ،عناور حيويـة ممملـة للجاـود اإلمنائيـة الوطنيـة .بيـد أننـا
ن حـظ وجــود ثغــراس اســتثمارية يف قطاعــاس أساســية للتنميــة املســتدامة .فاالســتثمار املباشــر
األجنيب يف العديد من البلدان الناميـة يتركـم يف عـدد قليـل مـن القطاعـاس ،واالبـا مـا يتخطـى
البلدان األكثر احتياجا ،واالبا ما تمون تدفقاس رءو املال الدولية موجاة حنـو اسـتثماراس
ق ة األجل.
 - 36وسنقوم بوضل السياساس ،وعند االقتضـال ،تعميـم األطـر التن يميـة للموالمـة علـى حنـو
أفضل بني حوافم القطاع اخلاص واأل داف العامة ،مبا يشمل ّفيم القطاع اخلاص علـى اعتمـاد
ممارساس مستدامة ،وتعميم االستثماراس اجليدة الطويلة األجل .فـ بـد مـن رسـم سياسـة عامـة
لتاي ة البي ة املواتية على ايل املستوياس ،وال بد من وضل إطار تن يمي لتشجيل األعمال املـرة
وقطاع أعمال حملي يتسم بامليوية .وقد كلفنا مؤمتر مونت بتاي ـة مناخـاس اسـتثمارية شـفافة
ومستقرة و من التنبؤ هبا ،تقوم على أسا سياساس ومؤسساس االقت اد الملي السـليمة ،مـل
تأمني اآللية املناسبة لتنفيذ العقود واحترام حقون امللمية .وقـد قطـل العديـد مـن البلـدان أشـواط
طويلــة يف ــذا ا،ــال .وسنواوــل تعميــم وهتي ــة ال ــروف اتليــة والدوليــة املواتيــة الســتثماراس
القطاع اخلاص الشاملة واملسـتدامة ،مـل وضـل قواعـد ومعـاي شـفافة ومسـتقرة وتـأمني منافسـة
حرة ونمياة ،مبا يفضي إىل ّقيق أ داف السياساس اإلمنائية الوطنية.
 - 3٧وسنرس ـ قطــاع أعمــال يتســم بالديناميــة وحســن األدال ،مــل يايــة حقــون العمــال
واملعاي البي ية وال حية وفقا للمعاي واالتفاقاس الدولية إاس ال لة ،مثـل املبـادئ التوجيايـة
املتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــون اإلنســان ومعــاي العمــل ملن مــة العمــل الدوليــة واتفاقيــة
حقــون الطفـــل واالتفاقــاس البي يـــة الرئيســـية املتعــددة األطـــراف ،ل ــاحل األطـــراف يف ـــذه
االتفاقاس .ونرحب بالعدد املتمايد مـن املؤسسـاس التجاريـة الـ تتـبىن منـوإج أعمـال أساسـي
يراعي اآلثار البي ية واالجتماعية واإلداريـة ألنشـطتاا ،وحنـث ايـل املؤسسـاس األخـرى علـى
ال قيام بذلك .ونشجل االستثمار املـؤثر ،الـذ همـل بـني عائـد االسـتثمار واآلثـار اـ املاليـة.
وســنعمز املمارســاس املؤسســية املســتدامة ،مبــا يشــمل إدمــاج العوامــل البي يــة واالجتماعيــة
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واإلدارية يف تقارير الشركاس حسـب االقتضـال ،علـى أن تتـرن للبلـدان حريـة ّديـد التـوازن
املناسب بـني القواعـد الطوعيـة واإللماميـة .ونشـجل املؤسسـاس التجاريـة علـى اعتمـاد مبـادئ
بشـــأن األعمـــال واالســـتثماراس املســـؤولة ،ونـــدعم عمـــل االتفـــان العـــاملي يف ـــذا ال ـــدد.
وسنعمل على تنسيق خمتل املبـادراس املتعلقـة باألنشـطة التجاريـة واملاليـة املسـتدامة ،وّديـد
الثغراس ،مبا فياا تلك املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ،وتعميم الياس وحوافم االمتثال.
 - 38ونسلم بأ يـة وجـود أطـر تن يميـة حمممـة وقائمـة علـى تقيـيم املخـاطر جلميـل أشـمال
الوساطة املالية ،من التمويل البالمه ال غر إىل املعام س امل رفية الدولية .ونقر بـأن بعـض تـداب
افيـ املخــاطر قــد تمــون دـا عواقــب اـ مق ــودة ،مثــل زيــادة وــعوبة ح ــول املؤسســاس
ال غ ة واملتوسطة واملتنا ية ال غر على اخلدماس املاليـة .وسـنعمل علـى كفالـة أن تـدعم بي تنـا
السياساتية والتن يمية استقرار األسوان املالية وتعمز تعميم اخلدماس املاليـة بطريقـة متوازنـة ،مـل
توف ياية مناسبة للمستالك .وسنسعى إىل رسم سياساس ،مبا فياا أن مة ألسوان رأ املـال
عند االقتضال ،تشجل على منح حوافم على طـول سلسـلة االسـتثمار ،حبيـث تمـون متسـقة مـل
مؤشراس األدال الطويل األجل واالستدامة ،وّد من التقلباس املفرطة.
 - 3٩وال يــمال العديــد مــن النــا  ،وال ســيما النســال ،ا ـ قــادرين علــى امل ــول علــى
اخلدماس املالية واإلملام باألمور املاليـة ،و ـو عامـل أساسـي مـن عوامـل اإلدمـاج االجتمـاعي.
وســنعمل مــن أجــل إتاحــة ســبل ح ــول اجلميــل ،بشــمل كامــل وعلــى قــدم املســاواة ،علــى
اخلدماس املالية الرمسية .وسنعتمد أو نستعرض استراتيجياتنا لتعميم اخلدماس املاليـة ،بالتشـاور
مــل أوــحاإ امل ــلحة املعنــيني ،وســنن ر يف إدمــاج تعمــيم اخلــدماس املاليــة ضــمن أ ــداف
السياســة العامــة يف الن ــام املــايل ،وفقــا لألولويــاس والتشــريعاس الوطنيــة .وسنشــجل ن منــا
امل ــرفية التجاريــة علــى خدمــة اجلميــل ،مبــن فــيام أول ــك الــذين يواجاــون حاليــا عراقيــل يف
امل ول على اخلدماس املاليـة واملعلومـاس .وسـندعم أيضـا مؤسسـاس التمويـل البـالمه ال ـغر،
وامل ارف اإلمنائية ،وامل ارف المراعية ،وشركاس تشغيل شبماس ادات النقـال ،وشـبماس
الوك ل ،والتعاونياس ،وامل ـارف ال يديـة ،وم ـارف االدخـار ،حسـب االقتضـال .ونشـجل
اســـتخدام أدواس مبتمـــرة ،منـــاا العمليـــاس امل ـــرفية عــ ادـــات النقـــال ،ون ـــم الســـداد،
وعملياس السداد اإللمتروين .وسنوسل نطان التعلم من األقـران وتبـادل اخلـ اس بـني البلـدان
واملناطق ،بسبل مناا التحال مـن أجـل تعمـيم اخلـدماس املاليـة واملن مـاس اإلقليميـة .ونلتـمم
بتعميــم تنميــة قــدراس البلــدان الناميــة ،بســبل منــاا من ومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة ،ونشــجل
التعاون والتآزر بني مبادراس تعميم اخلدماس املالية.
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 - ٤0ونقر باملسا ة اإلهابية للمااجرين يف ّقيق النمو الشامل للجميل والتنميـة املسـتدامة
يف البلدان األولية وبلدان العبور وبلدان املق د .فتحوي س العمال املااجرين ،ون ـفام مـن
النسال ،ي يف العادة أجور ودـا املاـاجرون إىل عـائ هتم ،و ـي موجاـة أساسـا لتلبيـة جـمل
مــن احتياجــاس األســر املعيشــية املتلقيــة دــا .وال مــن مســاواهتا بالتــدفقاس املاليــة الدوليــة
األخرى ،مثل االستثمار املباشر األجنيب أو املساعدة اإلمنائية الرمسية أو اـ إلـك مـن امل ـادر
العامــة لتمويـــل التنميــة .وســـنعمل علـــى كفالــة أن تتـــا خـــدماس ماليــة مناســـبة وميســـورة
للماــاجرين وعــائ هتم يف بلــداهنم األوــلية واملضــيفة علــى حــد ســوال .وســنعمل علــى خفــض
متوست تملفة معام س ّوي س املاـاجرين حبلـول عـام  2030إىل أقـل مـن  3يف املائـة مـن
املبلــمه ات ـول .ويســاورنا القلــق بوجــه خــاص إزال تملفــة التحــوي س املاليــة يف ممــراس معينــة
منخفضة املجم ومرتفعة التمالي  .وسنعمل علـى كفالـة أال يطلـب أ مـن ممـراس التحويـل
رسوما تفون  5يف املائة حبلول عام  ،2030مل مراعاة ضرورة املفـاظ علـى قـدر كـاف مـن
اخلــدماس املتاحــة ،ال ســيما ملــن ـم يف أشــد املاجــة إلياــا .وســندعم الســلطاس الوطنيــة يف
الت د ألك العقباس ال تعون استمرار تدفق التحـوي س املاليـة ،ومنـاا علـى سـبيل املثـال
اجتاه خدماس السـحب الـ تقـدماا امل ـارف ،وإلـك للعمـل علـى إتاحـة خـدماس التحويـل
املايل ع املدود .وسزنيد التنسيق بني السلطاس التن يمية الوطنية إلزالة املواجم ال تعتـرض
مقدمي خدماس التحويل املايل من اـ امل ـارف الـذين يسـتخدمون ادياكـل األساسـية لـن م
السداد ،وتعميـم ال ـروف املواتيـة إلجـرال ّـوي س أرخـص وأسـرع وامـن يف بلـدان امل ـدر
والبلــدان املتلقيــة علــى حــد ســوال ،بســبل منــاا تعميــم ةــروف تنافس ـية وشــفافة يف األســوان.
وسنســخر التمنولوجيــاس اجلديــدة ،ونشــجل اإلملــام بــاألمور املاليــة وتعمــيم اخلــدماس املاليــة،
وحنسن ال البياناس.
 - ٤1ونلتمم بتمتل املرأة والفتاة ،على قدم املساواة مـل الرجـل ،بـاملقون والفـرص يف وـنل
القراراس السياسية واالقت ادية وا يص املوارد ،وإزالة أ حواجم متنـل املـرأة مـن املشـاركة
الماملــة يف االقت ــاد .وقــد عقــدنا العــمم علــى إجــرال إوـ حاس تشــريعية وإداريــة ملــنح املــرأة
حقوقــا مســاوية ملقــون الرجــل يف املــوارد االقت ــادية ،مبــا يف إلــك املــق يف ملميــة األراضــي
وا ا من أشمال امللمية والتحمم فياـا ،واالئتمـان واإلرث واملـوارد الطبيعيـة والتمنولوجيـا
اجلديــدة امل ئمــة .ونشــجل كــذلك القطــاع اخلــاص علــى املســا ة يف النــاوض باملســاواة بــني
اجلنسني من خ ل السعي لمفالة ح ول املرأة على العمالة الماملـة واملنتجـة والعمـل ال ئـق،
واملساواة يف األجـر عـن العمـل املتسـاو أو العمـل املتسـاو القيمـة ،وإتاحـة فـرص متسـاوية
أماماــا ،ويايتــاا مــن التمييــم وســول املعاملــة يف ممــان العمــل .ونــدعم مبــادئ متمــني املــرأة
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ال ــادرة عــن ي ــة األمــم املتحــدة للمــرأة واالتفــان العــاملي ،ونشــجل زيــادة االســتثماراس يف
الشركاس أو املؤسساس التجارية اململوكة للنسال.
 - ٤2ونرحب بالنمو السـر يل لألعمـال اخل يـة واملسـا اس املاليـة واـ املاليـة المـب ة الـ
يقــدماا املت عــون لألعمــال اخل يــة يف ســبيل ّقيــق أ ــدافنا املشــتركة .ونقــر مبرونــة اجلاــاس
املاحنــة اخل يــة وقــدرهتا علــى االبتمــار واملخــاطرة ،وقــدرهتا علــى حشــد أمــوال إضــافية ع ـ
شراكاس بني أوحاإ امل لحة املتعددين .ونشجل اآلخرين على االنضـمام إىل أول ـك الـذين
يســا ون بالفعــل .ونرحــب بــاجلاود الراميــة إىل زيــادة التعــاون بــني اجلاــاس اخل يــة الفاعلــة
واملموماس واألطراف األخرى املؤثرة يف عملية التنمية .وندعو إىل زيـادة الشـفافية واملسـاللة
يف األعمــال اخل يــة .ونشــجل اجلاــاس املاحنــة اخل يــة علــى إيـ ل االعتبــار الواجــب لل ــروف
اتلية واملوالمة مل السياساس واألولوياس الوطنية .ونشجل أيضا اجلاـاس املاحنـة اخل يـة علـى
الن ر يف إدارة باهتا عن طريق االستثمار املؤثر ،الذ يراعـي الـربح واآلثـار اـ املاليـة ،علـى
حد سوال ،يف معاي ه االستثمارية.
 - ٤3ونقر بأن املؤسساس ال ـغ ة واملتوسـطة واملتنا يـة ال ـغر ،وال سـيما تلـك اململوكـة
للنسال ،االبـا مـا تواجـه وـعوباس يف امل ـول علـى التمويـل .وللتشـجيل علـى زيـادة إقـراض
املؤسسـاس ال ــغ ة واملتوســطة واملتنا يــة ال ــغر ،مــن لألن مــة املاليــة أن تســمح باســتخدام
ضماناس بديل ة ،ومتنح استثنالاس مناسبة من متطلباس رأ املـال ،وافـض تمـالي الـدخول
واخلروج لتشجيل املنافسة ،ومتمن مؤسساس التمويـل البـالمه ال ـغر مـن تعب ـة املـدخراس عـن
طريق تلقي الودائل .وسنعمل على تعميم قدرة املؤسساس املاليـة علـى تقيـيم القـدرة االئتمانيـة
بطريقة فعالة من حيث التملفة ،وإلك من خ ل بـرامل التـدريب العامـة ،ومـن خـ ل إنشـال
مماتب ائتمان عند االقتضال .و من للم ارف اإلمنائية الوطنية واالّاداس االئتمانية وا ـا
من املؤسساس املالية اتلية أن تضطلل بدور حيو يف إتاحة إممانية امل ـول علـى اخلـدماس
املالية .ونشجل امل ارف اإلمنائية الدولية واتلية على تشجيل التمويـل املخ ـص للمؤسسـاس
ال ــغ ة واملتوســطة واملتنا يــة ال ــغر ،يف تــاالس منــاا التحــول ال ــناعي ،عــن طريــق إنشــال
خطــوط ائتمانيــة تســتادف ــذه املؤسســاس ،وعــن طريــق املســاعدة التقنيــة .ونرحــب بعمــل
مؤسسة التمويل الدولية واملبادراس األخـرى املضـطلل هبـا يف ـذا ا،ـال ،ونشـجل زيـادة بنـال
القــدراس وتبــادل املعــارف علــى ال ــعيدين اإلقليمــي والعــاملي .ونقــر أيضــا بإممانــاس وســائل
االســتثمار اجلديــدة ،مثــل وــناديق رأمســال ا،ازفــة املوجاــة حنــو التنميــة ،ال ـ قــد تســتخدم
بالتعاون مل شركال من القطاع العام ،والتمويل املخـتلت ،وأدواس افيـ املخـاطر ،و ياكـل
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توحيد الديون املبتمرة امل ـحوبة بـأطر إلدارة املخـاطر وأطـر تن يميـة مناسـبة .وسـنعمز أيضـا
بنال القدراس يف ذه ا،االس.
 - ٤٤ولتلبيــة احتياجــاس التمويــل الطويــل األجــل ،ســنعمل علــى تطــوير أســوان رأ املــال
اتلية ،وال سيما أسوان السنداس الطويلة األجل وأسوان التـأمني عنـد االقتضـال ،مبـا يف إلـك
التأمني على اتاوـيل بشـروط اـ تشـوياية .وسـنعمل أيضـا علـى تعميـم اإلشـراف واملقاوـة
والتسوية وإدارة املخاطر .ونشدد على أن األسوان اإلقليمية وسيلة فعالة لبلـو نطـان وعمـق
يتعذر بلوااما عندما تمون فرادى األسوان وغ ة .ونرحب بقيام امل ارف اإلمنائية املتعـددة
األطراف بميادة اإلقراض بالعم س اتلية ،ونشـجل املميـد مـن النمـو يف ـذا ا،ـال .ونشـجل
امل ــارف اإلمنائيــة علــى االســتفادة مــن ايــل األدواس املتاحــة إلدارة املخــاطر ،مبــا يف إلــك
التنويل .ونقر بأن طبيعة استثماراس املوافظ املاليـة الدوليـة قـد تطـورس علـى مـدى السـنواس
اخلمس عشـرة املاضـية ،وأن املسـتثمرين األجانـب يـؤدون اآلن دورا مامـا يف أسـوان رأمسـال
بعــض البلــدان الناميــة ،ونقــر بأ يــة إدارة التقلبــاس املرتبطــة هبــذه األســوان .وســنعمز الــدعم
الــدويل يف تطــوير أســوان رأ املــال اتليــة يف البلــدان الناميــة ،وال ســيما يف أقــل البلــدان منــوا
والبلــدان الناميــة ا ـ الســاحلية والــدول اجلمريــة ال ــغ ة الناميــة .وســنعمل علــى تعميــم بنــال
القـدراس يف ـذا ا،ـال ،بسـبل منـاا املنتـدياس اإلقليميـة واألقاليميـة والعامليـة لتبـادل املعــارف
وتقد املساعدة التقنية وتبادل البياناس.
 - ٤5ونقــر باملســا ة املامــة يف التنميــة املســتدامة الـ مــن ل ســتثمار املباشــر ،مبــا يف إلــك
االستثمار املباشر األجنيب ،أن يقدماا ،ال سيما عندما تمون املشـاريل متسـقة مـل اسـتراتيجياس
التنمية املستدامة الوطنيـة واإلقليميـة .و مـن للسياسـاس املموميـة أن تعـمز اآلثـار اإلهابيـة اـ
املباشرة املترتبة على االستثمار املباشر األجنيب ،مثل اخل ة الفنية والتمنولوجيا ،بسبل مناا إقامـة
روابت مل املوردين اتليني ،وتشـجيل إدمـاج املؤسسـاس اتليـة ،وال سـيما املؤسسـاس ال ـغ ة
واملتوسطة واملتنا ية ال غر يف البلـدان الناميـة ،يف س سـل القيمـة اإلقليميـة والعامليـة .وسنشـجل
وكاالس تشجيل االستثمار والوكاالس األخرى إاس ال لة على التركيم على إعـداد املشـاريل.
وسنعطي األولوية للمشاريل ال تنطو على أك قـدر مـن اإلممانـاس لتعميـم العمالـة الماملـة
واملنتجة وتوف العمل ال ئق للجميل ،وأمناط اإلنتاج واالسـتا ن املسـتدامة ،والتحـول اديملـي
والت نيل املستدام ،والتنويل املنتل ،والمراعـة .وعلـى ال ـعيد الـدويل ،سـندعم ـذه اجلاـود مـن
خ ـ ل الــدعم املــايل والــتق وبنــال القــدراس ،وتوثيــق التعــاون بــني وكــاالس البلــدان األوــلية
واملضيفة .وسنن ر يف استخدام التأمني وضـماناس االسـتثمار ،عـن طريـق جاـاس منـاا الوكالـة
الدولية لضمان االستثمار ،واألدواس املالية اجلديدة لتحفيم تدفق االستثماراس املباشـرة األجنبيـة
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حنو البلدان الناميـة ،وال سـيما أقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة اـ السـاحلية والـدول اجلمريـة
ال غ ة النامية والبلدان ال متر حباالس نماع وما بعد الزناع.
 - ٤6ون حظ مل القلق أن العديد من أقل البلدان منوا ما زالت ال تسـتفيد مـن اسـتثماراس
مباشرة أجنبية مـن شـأهنا أن تسـاعد ا علـى تنويـل اقت ـاداهتا ،راـم مـا أدخلتـه مـن ّسـيناس
علــى مناخاهتــا االســتثمارية .وقــد عقــدنا العــمم علــى اعتمــاد وتنفيــذ ن ــم لتشــجيل االســتثمار
ل احل أقل ال بلدان منوا .وسـنقدم أيضـا الـدعم املـايل والـتق إلعـداد املشـاريل والتفـاوض علـى
العقـــود ،والـــدعم االستشـــار يف تســـوية املنازعـــاس املت ـــلة باالســـتثمار ،وامل ـــول علـــى
املعلومــاس املتعلقــة بالتســاي س االســتثمارية ،والتــأمني ضــد املخــاطر وتقــد الضــماناس عــن
طريق جااس مناا على سبيل املثال الوكالة الدولية لضمان االستثمار ،وإلك بنال علـى طلـب
أقل البلدان منوا .ون حظ أيضا أن الدول اجلمرية ال غ ة النامية تواجه وعوباس يف امل ـول
على ائتماناس دولية نتيجة للخ ائص اديملية القت اداهتا .وستواول أقل البلدان منـوا ّسـني
بي اهتــا املواتيــة ل ســتثمار .وســنعمز أيضــا جاودنــا للت ــد ملــا تواجاــه البلــدان الناميــة ا ـ
الساحلية والدول اجلمرية ال غ ة النامية والعديـد مـن البلـدان املتوسـطة الـدخل والبلـدان الـ
متر حباالس نماع وما بعد الزناع من ثغراس متويلية واخنفـاض يف مسـتوياس االسـتثمار املباشـر.
ونشــجل اســتخدام اليــاس مبتمــرة وشــراكاس لتشــجيل املميــد مــن املســا اس املاليــة اخلاوــة
الدولية يف ذه االقت اداس.
 - ٤٧ونقــر بوجــود عقبــاس تعــون االســتثمار اخلــاص يف ادياكــل األساســية ،ســوال علــى
مســتوى العــرض أو الطلــب .ويعــمى الــنقص يف االســتثماراس جمئيــا إىل عــدم وجــود خطــت
كافية بشأن ادياكل األساسية وعدد كاف من املشاريل املدروسـة الـ مـن االسـتثمار فياـا،
إىل جانب كون ياكل ّفيم القطاع اخلاص ال تمون بالضرورة مناسبة ل سـتثمار يف العديـد
مــن املشــاريل الطويلــة األجــل ،باإلضــافة إىل ت ــوراس املســتثمرين للمخــاطر .ولتــذليل ــذه
العقباس ،سنضمن اسـتراتيجياتنا الوطنيـة للتنميـة املسـتدامة خططـا مرنـة وجيـدة ل سـتثمار يف
ادياكــل األساســية ،مــل القيــام أيضــا بتعميــم بي اتنــا اتليــة املواتيــة ل ســتثمار .وعلــى ال ــعيد
الــدويل ،ســنقدم الــدعم الــتق للبلــدان لتراــة خططاــا إىل تموعــاس مشــاريل ملموســة قيــد
اإلعــداد ،فضـ عــن تقد ــه لفــرادى املشــاريل القابلـة للتنفيــذ ،مبــا يشــمل دراســاس اجلــدوى،
والتفاوض على العقود املعقدة ،وإدارة املشاريل .ويف ذا ال دد ،حنـيت علمـا ب نـامل االّـاد
األفريقـي لتطـوير ادياكــل األساسـية يف أفريقيــا .ون حـظ مــل القلـق تراجــل اإلقـراض ملشــاريل
ادياكل األساسية من امل ارف التجارية .وهنيب بادي اس املسؤولة عن وضـل املعـاي أن ّـدد
مـا مـن إدخالـه مـن تعـدي س لتشــجيل االسـتثماراس الطويلـة األجـل يف إطـار مـن املخــاطرة
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املدروســة واالحتــوال اتمــم للمخــاطر .ونشــجل مؤسســاس االســتثمار الطويــل األجــل ،مثــل
وناديق املعاشاس التقاعدية ووناديق الثروة السيادية ،الـ تـدير رءو أمـوال ضـخمة ،علـى
ا يص نسبة أك للاياكل األساسية ،وال سيما يف البلدان الناميـة .ويف ـذا ال ـدد ،نشـجل
املستثمرين علـى ااـاإ التـداب ال زمـة لتحفيـم املميـد مـن االسـتثماراس الطويلـة األجـل ،مثـل
عملياس استعراض ياكل التعويض ومعاي األدال.
 - ٤8ونقر بأن ل ستثمار ال عـام واخلـاص دور رئيسـي يؤديانـه يف متويـل ادياكـل األساسـية،
وإلـــك بســـبل منـــاا امل ـــارف اإلمنائيـــة ،ومؤسســـاس متويـــل التنميـــة وأدواس واليـــاس مثـــل
الشــراكاس بــني القطــاعني العــام واخلــاص ،والتمويــل املخــتلت الــذ همــل بــني التمويــل العــام
بشروط ميسرة والتمويل اخلاص بشروط السون واخل ة املتاحة من القطـاعني العـام واخلـاص،
ووســائل التمويــل املخ ــة الغــرض ،ومتويــل املشــاريل دون حــق الرجــوع ،وأدواس افي ـ
املخاطر ،و ياكل التمويل اجلماعي .وتستخدم أدواس التمويـل املخـتلت ،مبـا فياـا الشـراكاس
بني القطاعني العام واخلاص ،للحد من املخاطر اخلاوة باالستثماراس وّفيم متـوي س إضـافية
مــن القطــاع اخلــاص يف خمتل ـ القطاعــاس اإلمنائيــة األساســية يف ضــول سياســاس وأولويــاس
التنميــة املســتدامة ال ـ ّــدد ا املمومــاس علــى ال ــعيد اإلقليمــي والــوط ودون الــوط .
ولتسخ إمماناس التمويل املختلت يف سـبيل ّقيـق التنميـة املسـتدامة ،ينبغـي الن ـر بعنايـة يف
اديمل واالستخدام املناسـبني ألدواس التمويـل املخـتلت .وينبغـي للمشـاريل الـ تنطـو علـى
متويــل خمــتلت ،مبــا يف إلــك الشــراكاس بــني القطــاعني العــام واخلــاص ،أن تتقاســم املخــاطر
واملماسب على حنو من  ،وتتضمن الياس واضحة للمساللة ،وتسـتويف املعـاي االجتماعيـة
والبي يــة .وســنب بــذلك القــدرة علــى الــدخول يف شــراكاس بــني القطــاعني العــام واخلــاص
ألاراض مناا التخطـيت ،والتفـاوض علـى العقـود ،واإلدارة ،واتاسـبة ،وإدراج خم ـاس يف
امليماني ة لتغطية االلتماماس اتتملة .ونلتمم أيضا بإجرال مناقشة شـاملة ومفتوحـة وشـفافة لـدى
إعداد واعتماد مبا دئ توجياية ووثـائق تسـتخدماا الشـراكاس بـني القطـاعني العـام واخلـاص،
وبإرسال قاعدة معرفية وتبادل الدرو املستفادة من خ ل املنتدياس اإلقليمية والعاملية.
 - ٤٩وسنشــجل االســتثمارين العــام واخلــاص يف ادياكــل األساســية للطاقــة وتمنولوجيــاس
الطاقة الن يفة ،مبا يف إلـك تمنولو جيـاس حجـم المربـون وامينـه .وسـنحقق زيـادة كـب ة يف
ح ة الطاقة املتجددة ونضاع املعدل العاملي لمفالة الطاقة وحف اا ،هبدف كفالـة ح ـول
اجلميل على خدماس طاقة ميسورة وموثوقة وحديثة ومسـتدامة حبلـول عـام  .2030وسـنعمز
التعــاون الــدويل علــى تــوف الــدعم المــايف وتيس ـ الووــول إىل حبــوث وتمنولوجيــا الطاقــة
الن يفة ،وتوسيل نطان ادياكـل األساسـية وّسـني التمنولوجيـا لتقـد خـدماس طاقـة حديثـة
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ومستدامة جلميل البلدان النامية ،وال سيما أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلمريـة ال ـغ ة الناميـة.
ونرحـــب مببـــادرة األمـــني العـــام لتـــوف الطاقـــة املســـتدامة للجميـــل باعتبار ـــا إطـــارا مفيـــدا،
مبــا يف إلــك مراكم ــا اإلقليميــة ،وبإعــداد خطــت عمــل ونشــراس اســتثمارية علــى ال ــعيد
القطر  ،حسب االقتضال .وندعو إىل العمل بنال على التووياس الواردة يف ذه املبـادرة ،مـل
إممانية ال أكثر مـن  100بليـون دوالر مـن االسـتثماراس السـنوية حبلـول عـام  2020مـن
خ ل مبادراس السون والشراكاس وباالستفادة من امل ارف اإلمنائية .ونقر مبـواطن الضـع
واالحتياجــاس اخلاوــة للــدول اجلمريــة ال ــغ ة الناميــة وأقــل البلــدان منــوا والبلــدان الناميــة
ا الساحلية ،ونرحب مببادرة توف الطاقة ألفريقيا ،ورءية الشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة
أفر يقيا ملسـتقبل الطاقـة يف أفريقيـا ،والشـبمة اجلمريـة العامليـة للطاقـة املتجـددة للوكالـة الدوليـة
للطاقة املتجددة.

جيم  -التعاون اإلمنائي الدويل
 - 50يــؤد التمويــل العــام الــدويل دورا مامــا يف تمملــة اجلاــود الـ تبــذدا البلــدان لتعب ــة
املوارد حمليا مـن م ـادر عامـة ،وال سـ يما يف أشـد البلـدان فقـرا وضـعفا ،حيـث املـوارد اتليـة
حمدودة .فخطتنا الطموحة تضل أعبال ثقيلة على امليمانياس والقدراس العامة ،و ـو مـا يتطلـب
دعمــا دوليــا معــمزا وأكثــر فعاليــة ،مبــا يف إلــك التمويــل بشــروط ميســرة وبشــروط الســون.
ونرحـب بميـادة ايـل أشـمال التمويـل العـام الـدويل منـذ مـؤمتر مـونت  ،ونعقـد العـمم علـى
تمثي جاود كل منا دعما خلطـة التنميـة ملـا بعـد عـام  .2015ونـدرن بأننـا نتشـاطر أ ـدافا
مشتركة وطموحاس مشـتركة لتعميـم التعـاون اإلمنـائي الـدويل وزيـادة فعاليتـه وشـفافيته وأثـره
ونتائجه إىل أق ى حد مممـن .ويف ـذا ال ـدد ،نرحـب بالتقـدم اتـرز يف وضـل املبـادئ الـ
تنطبق على اجلاود ال يبذدا كـل منـا لميـادة أثـر تعاوننـا .وسنواوـل تعميـم حوارنـا لتحسـني
فامنا املشترن وتبادل املعارف على حنو أفضل.
 - 51ونرحب بميادة حجم املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة منـذ مـؤمتر مـونت  .بيـد أننـا نعـرإ
عــن قلقنــا مــن أن بلــدان عدي ـدة ال تــمال دون مســتوى التماماهتــا املتعلقــة باملســاعدة اإلمنائيــة
الرمسية ،ونؤكد تددا أن الوفال ميل التماماس املساعدة اإلمنائية الرمسيـة مـا زال أمـرا حامسـا.
ويعيد مقدمو املساعدة اإلمنائية الرمسية تأكيـد التمامـاس كـل منـام ،ويشـمل إلـك االلتمامـاس
ال تعادس هبا بلدان عديدة متقدمـة النمـو بتحقيـق ـدف ا ـيص نسـبة  0.٧يف املائـة مـن
الدخل القومي اإلاايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية وا يص نسبة تتراو بـني  0.15يف املائـة
إىل  0.20يف املائة من الدخل القومي اإلاايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة لفائـدة أقـل البلـدان
منـوا .وتشـجعنا تلـك ا لبلـدان القليلـة الـ أوفـت بالتماماـا بتخ ـيص نسـبة  0.٧يف املائـة مـن
15-11996

23/53

A/CONF.227/L.1

الدخل القومي اإلاايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية أو جتاوزته ،وحققت ـدف ا ـيص نسـبة
تتراو بني  0.15يف املائة إىل  0.20يف املائة من الدخل القومي اإلاايل للمسـاعدة اإلمنائيـة
الرمسية لفائدة أقل البلدان منوا أو جتاوزته .وحنث ايل البلدان األخرى علـى تمثيـ جاود ـا
لميــادة مســاعدهتا اإلمنائيــة الرمسيــة وبــذل جاــود إضــافية ملموســة لتحقيــق أ ــداف املســاعدة
اإلمنائية الرمسية .ونرحب بقرار االّاد األورور الذ أكد فيه تددا التمامـه اجلمـاعي بتحقيـق
ـدف ا ـيص نسـبة  0.٧يف املائــة مـن الـدخل القـومي اإلاــايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيــة
ضمن اإلطار المم خلطة ما بعد عام  ،2015وتعاد بالقيام على حنو اـاعي بتحقيـق ـدف
ا ــيص نســبة تتــراو بــني  0.15يف املائــة إىل  0.20يف املائــة مــن الــدخل القــومي اإلاــايل
للمساعدة اإلمنائية الرمسية لفائدة أقـ ل البلـدان منـوا يف األجـل الق ـ  ،وبلـو ـدف ا ـيص
نسبة  0.20يف املائة من الدخل القومي اإلاايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية لفائدة أقـل البلـدان
منوا ضمن اإلطار المم خلطة ما بعد عام  .2015ونشجل مقـدمي املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة
على الن ر يف ّديد دف يتمثل يف ا يص ما ال يقل عن  0.2يف املائة من الـدخل القـومي
اإلاايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية لفائدة أقل البلدان منوا.
 - 52ونقر بأ ية تركيم أيسر املوارد شروطا على أكثر البلـدان احتياجـا وأقلـاا قـدرة علـى
تعب ة موارد أخرى .ويف ذا ال دد ،ن حـظ مـل بـالمه القلـق تراجـل ح ـة املسـاعدة اإلمنائيـة
الرمسية املخ ة ألقل البلدان منوا ،ونلتمم بعمس اجتاه ذا التراجـل .ويشـجعنا أول ـك الـذين
خي ون ما ال يقل عن  50يف املائة من مساعداهتم اإلمنائية الرمسية ألقل البلدان منوا.
 - 53ونؤكد أ ية حشد املميد من الدعم اتلي للوفال بالتماماس املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة،
بسبل مناا زيادة الوعي العام وتوف البيانـاس املتعلقـة بفعاليـة املعونـة وّقيـق نتـائل ملموسـة.
ونشــجل البلــدان الشــريمة علــى االســتفادة ممــا أُحــرز مــن تقــدم يف كفالــة اســتخدام املســاعدة
اإلمنائية الرمسية استخداما فعاال لتسـاعد يف ّقيـق األ ـداف والغايـاس اإلمنائيـة .ونشـجل نشـر
خطت استشرافية تميد من وضو التعاون اإلمنـائي وشـفافيته وإممانيـة التنبـؤ بـه يف املسـتقبل،
وإلك وفقا لعملياس ا يص املوارد يف امليمانياس الوطنية .وحنث البلـدان علـى تتبـل عمليـاس
ا يص املوارد لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتمني املرأة ،واإلب عن إلك.
 - 5٤ومــن أوجــه االســتخدام املامــة للتمويــل العــام الــدويل ،مبــا يف إلــك املســاعدة اإلمنائيــة
الرمسيةّ ،فيم تعب ة موارد إضافية من م ادر أخـرى ،عامـة وخاوـة .و مـن لـذلك أن يـدعم
ّســني ّ ــيل الضــرائب ويســاعد يف تعميــم بي ــاس حمليــة مواتيــة وتــوف اخلــدماس العامــة
األساسية .و من استخدامه أيضا إلتاحة متويل إضايف عن طريق التمويل املختلت أو اجلمـاعي

24/53

15-11996

A/CONF.227/L.1

وافي املخاطر ،وال سـيما يف اسـتثماراس ادياكـل األساسـية وا ـا مـن االسـتثماراس الـ
تدعم تنمية القطاع اخلاص.
 - 55وسنجر مناقشـاس مفتوحـة وشـاملة وشـفافة بشـأن ّـديث طريقـة قيـا املسـاعدة
اإلمنائية الرمسية وبشأن مقيا ”الدعم الرمسي التام للتنمية املستدامة“ املقتـر  ،ونؤكـد أن أ
مقيا من ذا القبيل لن خيل بااللتماماس املقطوعة سلفا.
 - 56والتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوإ عن ـر ماـم مـن عناوـر التعـاون الـدويل مـن أجـل
التنمية باعتباره عن را ممم للتعـاون بـني الشـمال واجلنـوإ ،ال بـدي عنـه .ونسـلم بأ يتـه
وماضيه املختل وخ ووياته ،ونؤكد أنه ينبغـي الن ـر إىل التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوإ
باعتبــاره تعــب ا عــن التضــامن بــني شــعوإ اجلنــوإ وبلدانــه ،علــى أســا جتارهبــا وأ ــدافاا
املشــتركة .وينبغــي أن ي ــل ــذا التعــاون مسترشــدا مببــادئ احتــرام الســيادة الوطنيــة ،وامللميــة
الوطنية واالستق ل الوطنـــي ،واملســاواة ،وعـدم فـرض الشـروط ،وعـدم التـدخل يف الشـؤون
الداخلية ،وّقيق املنفعة املتبادلة.
 - 5٧ونرحــب بميــادة مســا اس التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوإ يف القضــال علــى الفقــر
وّقيق التنمية املستدامة .ونشجل البلـدان الناميـة علـى القيـام طوعـا بتمثيـ جاود ـا لتعميـم
التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوإ ،ومواوـلة ّسـني فعاليـة التنميـة وفقـا ألحمـام وثيقـة نـ ور
اخلتامية ال ادرة عن مـؤمتر األمـم املتحـدة الرفيـل املسـتوى للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوإ.
ونلتمم أيضا بتعميـم التعـاون الث ثـي باعتبـاره وسـيلة لتسـخ التجـارإ واخلـ اس إاس ال ـلة
خلدمة التعاون اإلمنائي.
 - 58ونرحــب باســتمرار اجلاــود الراميــة إىل ّســني نوعيــة وأثــر وفعاليــة التعــاون اإلمنــائي
واجلاــود الدوليــة األخــرى املبذولــة يف تــال املاليــة العامــة ،مبــا يف إلــك التقيــد مببــادئ فعاليــة
التعا ون اإلمنائي املتفق علياا .وسنقوم مبوالمة األنشطة مل األولوياس الوطنية ،مبا يف إلك عـن
طريق املد من التجمء ،والتعجيل بتحريـر املعونـة ،وال سـيما تلـك املوجاـة ألقـل البلـدان منـوا
والبلدان األشد احتياجا .وسنقوم بتشجيل امللمية القطرية والتوجه حنو ّقيـق النتـائل ،وتعميـم
الن م القطرية واسـتخدام النـال القائمـة علـى الـ امل عنـد االقتضـال ،وتعميـم الشـراكاس مـن
أجل التنمية ،واملد من تمالي املعام س ،وزيادة الشفافية واملساللة املتبادلة .وسـزنيد فعاليـة
التنمية ونعمز إممانيـة التنبـؤ هبـا عـن طريـق تمويـد البلـدان الناميـة مبعلومـاس إرشـادية منت مـة
ومناسبة التوقيت بشأن الدعم املقرر تقد ه يف األجـل املتوسـت .وسنواوـل بـذل ـذه اجلاـود
يف منتدى التعـاون اإلمنـائي التـابل للمجلـس االقت ـاد واالجتمـاعي ،ويف ـذا ال ـدد ،فإننـا
أيضا حنيت علما باجلاود املبذولة يف اتافل األخرى إاس ال لة ،من قبيل الشراكة العامليـة مـن
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أجل تعاون إمنائي فعـال ،علـى حنـو متمامـل .وسـنن ر أيضـا يف عـدم طلـب إعفـالاس ضـريبية
علــى الســلل واخلــدماس املقدمــة كمعونــة مــن حمومــة إىل أخــرى ،بــدلا بوق ـ العمــل بن ــام
تسديد ضرائب القيمة املضافة ورسوم االست اد.
 - 5٩ونسلم بأن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ املناا ومؤمتر األطـراف فياـا ـا
املنتدى الدويل واملمومي الدويل الرئيسي للتفاوض بشـأن الت ـد لـتغ املنـاا علـى ال ـعيد
العــاملي .ونرحــب بنــدال ليمــا للعمــل املنــاخي ،ويشــجعنا التــمام مــؤمتر األطــراف بالتووــل إىل
اتفان طمو يف باريس يف عام  2015ينطبق على ايل األطراف ويعمس مبـدأ املسـؤولياس
املشتركة وإن كانت متباينة وقدراس كل مناا ،يف ضول ال روف الوطنية املختلفة.
 - 60ونعيــد تأكيــد أ يــة الوفــال التــام بااللتمامــاس القائمــة مبوجــب االتفاقيــاس الدوليــة،
مبا يف إلـك بشـأن تغـ املنـاا ومـا يت ـل بـذلك مـن ّـدياس عامليـة .ونسـلم بضـرورة زيـادة
التمويل من ايل امل ادر ،مبا يف إلك من م ادر التمويـل العامـة واخلاوـة والثنائيـة واملتعـددة
األطــراف ،إضــافة إىل م ــادر التمويــل البديلــة ،مــن أجــل متويــل االســتثماراس يف العديــد مــن
ا،ـاالس مبـا يف إلـك التنميـة منخفضـة االنبعاثـاس المربونيـة والقـادرة علـى التميـ مـل تغـ
املناا .وندرن أن البلدان املتقدمة النمو التممت ،يف سيان إجرالاس التخفي ا،ديـة وشـفافية
التنفيــذ ،هبــدف القيــام علــى حنــو مشــترن بتعب ــة مبلــمه قــدره  100بليــون دوالر ســنويا حبلــول
عام  2020من طائفة واسعة من امل ادر لتلبية احتياجاس البلدان النامية .ونسلم باملاجـة إىل
األخــذ مبنــاجياس شــفافة لإلب ـ عــن متويــل أنشــطة ممافحــة تغ ـ املنــاا ونرحــب بالعمــل
اجلار يف سيان االتفاقية.
 - 61ونرحــب بنجــا عمليــة التعب ــة األوليــة للمــوارد املخ ــة ل ــندون املنــاا األخضــر
وحبســن توقيتــاا ،ممــا جعلــه أك ـ وــندون ممــر للمنــاا وممنــه مــن بــدل أنشــطته يف دعــم
البلدان النامية األطراف يف االتفاقية .ونرحب بقرار تلس وندون املناا األخضر بـأن يسـعى
إىل البدل يف اااإ قراراس بشأن املوافقة على املشاريل والـ امل يف تـاري أق ـاه موعـد انعقـاد
اجتماعــه الثالــث يف عــام  ،2015وبقــراره بشــأن العمليــة الرمسيــة لتجديــد مــوارد ال ــندون.
ونرحب أيضا بقرار ا،لس السـعي إىل ّقيـق تـوازن بنسـبة  50:50بـني التخفيـ مـن حـدة
تغ املناا والتميـ معـه مبـرور الـممن علـى أسـا ممـافأ للمـنح والسـعي إىل ّديـد ـدف
ا يص نسبة دنيا قدر ا  50يف املائة من االعتمـاد املروـود للتميـ مـل املنـاا للبلـدان الـ
تواجه أوجه ضع خاوة ،مبا فياا أقل البلدان منوا والـدول اجلمريـة ال ـغ ة الناميـة والبلـدان
األفريقية .ون حظ أ ية استمرار الدعم املقدم ملعاجلة الثغراس املتبقية يف القدرة على الووـول
إىل متويل أنشطة ممافحة تغ املناا وإدارة ذا التمويل.
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 - 62ونقر بأ ية مراعاة األبعاد الث ثة للتنمية املستدامة .ونشجل على مراعـاة التميـ مـل
اثار تغ املنـاا والقـدرة علـى مواجاـة المـوارث يف متويـل التنميـة مـن أجـل ضـمان اسـتدامة
نتــائل التنميــة .ونــدرن أن اإلجــرالاس اجليــدة الت ــميم مــن أن ّقــق فوائــد متعــددة علــى
ال عيدين اتلـي والعـاملي ،مبـا يف إلـك تلـك املتعلقـة بـتغ املنـاا .ونلتـمم باالسـتثمار يف بـذل
اجلاود الراميـة إىل تعميـم قـدرة اجلاـاس الفاعلـة الوطنيـة واتليـة علـى إدارة أخطـار المـوارث
ومتويل إجرالاس الت د دا ،يف إطار االستراتيجياس الوطنيـة للتنميـة املسـتدامة ،وإىل ضـمان
استفادة البلدان من املساعدة الدولية عند املاجة.
 - 63ونسلم باأل يـة املامسـة للتنـوع البيولـوجي واالسـتخدام املسـتدام لعناوـره يف القضـال
على الفقر والتنمية املسـتدامة .ونرحـب بتنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية العامليـة للتنـوع البيولـوجي
للفترة  2020-2011وأ داف ايتشـي املتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي مـن جانـب األطـراف يف
اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي ونــدعو ايــل األطــراف إىل حضــور االجتمــاع الثالــث عشــر ملــؤمتر
األطــراف الــذ ســيعقد يف املمســيك يف عــام  .2016ونشــجل علــى تعب ــة املــوارد املاليــة مــن
ايـــل امل ـــادر وعلـــى ايـــل املســـتوياس ملفـــظ التنـــوع البيولـــوجي والـــن م اإليمولوجيـــة
واســتخداماا علــى حنــو مســتدام ،مبــا يف إلــك تعميــم اإلدارة املســتدامة لألراضــي ،وممافحــة
الت ــحر واجلفــاف والعواو ـ الترابيــة والفيضــاناس ،وإو ـ األراضــي والتربــة املتــد ورة،
وتعميم اإلدارة املستدامة للغابـاس .ونرحـب بـالتمام الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة
ملمافحــة الت ــحر بــدعم وتعميــم تنفيــذ ا .ونلتــمم بــدعم اجلاــود الـ تبــذدا البلــدان مــن أجــل
تعميم جاود املفظ واإلوـ  ،مـن قبيـل مبـادرة السـور األخضـر الع ـيم الـ نفـذ ا االّـاد
األفريقــي ،وتقــد الــدعم للبلــدان ال ـ ّتــاج إىل تعميــم تنفيــذ اســتراتيجياهتا وخطــت عملــاا
الوطنية املتعلقة بالتنوع البيولوجي.
 - 6٤ونســلم بــأن اتيطــاس والبحــار واملنــاطق الســاحلية تشــمل عن ــرا متمــام وأساســيا
يف الن ام اإليمولـوجي لـألرض ودـا أ يـة بالغـة يف املفـاظ عليـه ،وأن القـانون الـدويل يـوفر،
علــى النحــو املــبني يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار ،اإلطــار القــانوين ملفــظ اتيطــاس
وموارد ا والستخداماا على حنو م سـتدام .ونؤكـد أ يـة حفـظ اتيطـاس والبحـار وموارد ـا
واستخداماا على حنو مستدام ّقيقـا للتنميـة املسـتدامة ،بسـبل منـاا اإلسـاام يف القضـال علـى
الفقر وّقيق النمـو االقت ـاد املطـرد واألمـن الغـذائي وهتي ـة سـبل مسـتدامة لمسـب الـرزن
والعمــل المــر  ،مــل العمــل يف الوقــت نفســه علــى يايــة التنــوع البيولــوجي والبي ــة البحريــة
ومعاجلة اثار تغ املنـاا .ولـذلك ،فإننـا نلتـمم حبمايـة اتيطـاس والـن م اإليمولوجيـة البحريـة
وإعادهتا إىل سابق عاد ا من حيث الس مة واإلنتاجية والقـدرة علـى ال ـمود واملفـاظ علـى
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تنوعاا البيولوجي ،مبا يتيح حف اـا لألجيـال املاليـة واملقبلـة واسـتخداماا علـى حنـو مسـتدام،
وتطبيق هنل الن م اإليمولوجية والنال التحوطي يف إدارة األنشطة ال تـؤثر يف البي ـة البحريـة
على حنو فعال وفقا للقانون الدويل ،من أجل ّقيق التنمية املستدامة بأبعاد ا الث ثة.
 - 65ونسلم بأن الميادة يف درجة املـرارة العامليـة وارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر وّمـض
اتيطاس وا ا من اآلثار املترتبة على تغ املناا ال اثـارا خطـ ة علـى املنـاطق السـاحلية
والبلدان الساحلية املنخفضة ،مبا يف إلك العديد من أقل البلدان منـوا والـدول اجلمريـة ال ـغ ة
النامية ،يف حني أن األحداث املناخية القاسية هتدد حياة امل يني وسبل عيشام .ونلتـمم بتعميـم
الدعم املقدم للف اس األكثر ضعفا يف مواجاة ذه التحدياس املرجة والتأقلم معاا.
 - 66و مـن للتمويــل اإلمنــائي أن يســام يف املــد مـن مــواطن الضــع االجتماعيــة والبي يــة
واالقت ادية وأن من البلدان من منل أو ممافحة حاالس األزماس املممنة املتعلقـة بالنــماعاس
أو الموارث الطبيعيـة .ونـدرن املاجـة إىل اتسـان التمويـل اإلمنـائي واإلنسـاين لضـمان األخـذ
بنــال أكثــر انيــة والــوال وم لمــة وفعاليــة مــن حيــث التمــالي إزال إدارة المــوارث الطبيعيــة
وحــاالس الطــوارئ املعقــدة والتخفيـ مــن اثار ــا .ونلتــمم بــالترويل آلليــاس متويــل ابتمــار
لتتــا للبلــدان إممانيــة ّســني منــل وإدارة املخــاطر ووضــل خطــت للتخفيــ مــن اثار ــا.
وسنستثمر يف بذل اجلاود الرامية إىل تعميـم قـدرة اجلاـاس الفاعلـة الوطنيـة واتليـة علـى إدارة
أخطار الموارث ومتويل إجرالاس الت د دا ،ومتمني البلدان مـن االسـتفادة بمفـالة وفعاليـة
مــن املســاعدة الدوليــة عنــد املاجــة .وحنــيت علمــا بقيــام األمــني العــام بإنشــال الفريــق الرفيــل
املستوى املع بتمويل أنشطة املساعدة اإلنسانية ومـؤمتر القمـة العـاملي للعمـل اإلنسـاين املممـل
عقده يف إسطنبول ،تركيا ،يومي  26و  2٧أيار/مايو .2016
 - 6٧ونــدرن التحــد الرئيســي ال ـ يعتــرض ّقيــق الس ـ م الــدائم والتنميــة املســتدامة يف
البلـدان الـ متــر مبرحلـة نــماع ومرحلـة مــا بعـد انتـاال النـــماع .ونـدرن الفجــوة التمويليـة الـ
يواجااا بنال الس م والـدور الـذ يؤديـه وـندون بنـال السـ م .وسـنمث جاودنـا ملسـاعدة
البلدان يف امل ول على التمويـل مـن أجـل بنـال السـ م والتنميـة يف سـيان مـا بعـد الزناعـاس.
ونسلم باملاجة إىل تقد املعونة بمفالة من خ ل تبسـيت اآلليـاس ،وزيـادة تعميـم واسـتخدام
الن م القطريـة ،فضـ عـن تعميـم قـدراس املؤسسـاس اتليـة والوطنيـة علـى سـبيل األولويـة يف
الدول املتضررة من النـماعاس واخلارجة من النـماعاس مل التأكيـد علـى أ يـة امللميـة والقيـادة
القطريتني يف كل من بنال الس م والتنمية.
 - 68ونرحب بالعمل اجلار يف املؤسساس املعنية مـن أجـل دعـم جاـود أقـل البلـدان منـوا
والبلدان النامية ا الساحلية والدول اجلمريـة ال ـغ ة الناميـة علـى بنـال قـدراهتا الوطنيـة علـى
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مواجاــة خمتلـ أنــواع ال ــدماس مبــا يف إلــك األزمــاس املاليــة والمــوارث الطبيعيــة وحــاالس
الطوارئ يف تال ال حة العامة ،مبا يف إلك من خ ل ال ناديق واألدواس األخرى.
 - 6٩ونرحــب بالتقــدم اتــرز منــذ مــؤمتر مــونت يف تــال وضــل وحشــد الــدعم مل ــادر
واليــاس التمويــل اإلضــايف االبتمــار  ،وال ســيما مــن جانــب الفريــق الرائــد املع ـ بالتمويــل
االبتمار للتنمية .ونـدعو املميـد مـن البلـدان إىل أن تنضـم طوعـا للمشـاركة يف تنفيـذ اليـاس
وومون وطرائق ابتمارية ال تثقل كا ل البلدان النامية بأعبال ال داعي دا .ونشـجل الن ـر يف
الميفية ال من هبا استنساا اآللياس القائمة ،مثـل املرفـق الـدويل لتمويـل أنشـطة التح ـني،
من أجل تلبية االحتياجاس اإلمنائية األوسـل نطاقـا .ونشـجل أيضـا استمشـاف اليـاس مبتمـرة
إضافية استنادا إىل مناإج جتمل بـني املـوارد العامـة واخلاوـة مثـل السـنداس اخلضـرال وسـنداس
التح ني والقروض الث ثية والياس اجلذإ والياس تسع المربون.
 - ٧0ونــدرن مــا لــدى امل ــارف اإلمنائيــة املتعــددة األطــراف وامل ــارف اإلمنائيــة الدوليــة
األخــرى مــن إممانيــاس كــب ة يف تــال متويــل التنميــة املســتدامة وتــوف الدرايــة .فامل ــارف
اإلمنائية املتعددة األطراف مـن أن تـوفر قروضـا معاكسـة للـدوراس االقت ـادية ،مبـا يف إلـك
اإلقراض بشروط ميسرة حسب االقتضال ،لتمملة املوارد الوطنية ال زمة للت ـد لل ـدماس
املالية واالقت ادية والموارث الطبيعيـة واألوب ـة .ونـدعو امل ـارف اإلمنائيـة املتعـددة األطـراف
وامل ــارف اإلمنائيــة الدوليــة األخــرى إىل مواوــلة تقــد متويــل إمنــائي مســتقر وطويــل األجــل
بشروط ميسرة وا ميسرة عن طريق االستفادة من املسا اس ورأ املال وتعب ة املـوارد مـن
أسوان رأ املـال .ونشـدد علـى أن امل ـارف اإلمنائيـة ينبغـي أن تسـتفيد علـى حنـو أمثـل مـن
موارد ــا وكشــوف ميمانياهتــا ،مبــا يتســق مــل اتاف ــة علــى نما تــاا املاليــة ،وينبغــي أن تقــوم
بتحديث وتطوير سياساهتا لدعم خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015مبا يف إلك أ ـداف التنميـة
املستدامة .ونشجل مؤسساس التمويـل اإلمنـائي املتعـددة األطـراف علـى إنشـال عمليـة لدراسـة
دور ـا ونطاقاـا وسـ عملـاا لتممينــاا مـن التميـ مــل خطـة التنميــة املسـتدامة واالســتجابة
التامة دا.
 - ٧1ونــدرن أن البلــدان املتوســطة الــدخل ال تــمال تواجــه ّــدياس كــب ة يف تــال ّقيــق
التنمية املستدامة .ومن أجل ضـمان اسـتمرار اإلجنـازاس الـ ّققـت حـ اآلن ،ينبغـي تعميـم
اجلاــود الراميــة إىل معاجلــة التحــدياس املســتمرة مــن خ ـ ل تبــادل اخل ـ اس وّســني التنســيق
وّسني وتركيـ م الـدعم املقـدم إىل من ومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة واملؤسسـاس املاليـة الدوليـة
واملن مــاس اإلقليميــة واـ إلــك مــن أوــحاإ امل ــلحة .ولــذلك ،نطلــب مــن ــذه اجلاــاس
واحبة امل لحة أن تمفل القيام ،على حنو م ئم ،مبراعاة وتلبية االحتياجـاس اإلمنائيـة املتنوعـة
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واتددة للبلدان املتوسطة الـدخل ،بطريقـة م ـممة خ ي ـا دـا ،يف اسـتراتيجياهتا وسياسـاهتا
إاس ال لة هبدف تعميـم األخـذ بنـال متسـق وشـامل إزال فـرادى البلـدان .ونسـلم أيضـا بـأن
املساعدة اإلمنائية الرمسيـة وأشـمال التمويـل األخـرى بشـروط ميسـرة ت ـل مامـة للعديـد مـن
ــذه البلــدان ،و منــاا أن تــؤد دورا يف ّقيــق النتــائل املســتادفة ،مــل مراعــاة االحتياجــاس
اتددة دذه البلدان.
 - ٧2ونسلم أيضـا بضـرورة وضـل منـاجياس تراعـي بشـمل أفضـل الواقـل املعقـد واملتنـوع
للبلدان املتوسطة الدخل .ون حظ مل القلق أن إممانياس امل ول على متويل بشروط ميسـرة
تــنخفض كلمــا ازداد دخــل البلــدان ،وأن البلــدان قــد ال تمــون قــادرة علــى امل ــول علــى
ما يمفي من التمويل امليسور التملفة من م ادر أخـرى لتلبيـة احتياجاهتـا .ونشـجل أوـحاإ
األسام يف امل ارف اإلمنائية املتعددة األطراف على وضـل سياسـاس خـروج تتسـم بالتسلسـل
وتطبق على مراحل وتمون تدرهية .كذلك نشجل امل ارف اإلمنائية املتعـددة األطـراف علـى
استمشاف السبل المفيلة بأن تمـون املسـاعدة الـ تقـدماا للبلـدان املتوسـطة الـدخل مناسـبة
على أفضل وجه ملا تتيحه ال روف املتنوعة دذه البلدان مـن فـرص ومـا تطرحـه مـن ّـدياس.
ويف ذا ال دد ،نسلم بأن االستثنال الذ منحه البنك الدويل للدول اجلمريـة ال ـغ ة يشـمل
وسيلة مواجاة جديرة بالذكر لتحدياس التمويل ال تواجااا الدول اجلمرية ال ـغ ة الناميـة.
ونؤكــد أيضــا علــى أ يــة اليــاس افي ـ املخــاطر ،مبــا يف إلــك مــن خ ـ ل الوكالــة الدوليــة
لضمان االستثمار.
 - ٧3ونسلم بأن عملية خروج أقل البلدان منوا ينبغي أن تقترن بتداب لمفالـة عـدم تعـرض
عملية التنمية للخطـر واسـتمرار التقـدم اتـرز حنـو ّقيـق أ ـداف التنميـة املسـتدامة .ون حـظ
كـذلك أن مسـتوى التمويـل العـام الـدويل امليســر ينبغـي أن يأخـذ يف االعتبـار مسـتوى التنميــة
لمل متلقٍّ ،مبا يف إلك مستوى الدخل والقدرة املؤسسية وقلة املنعة ،وكذلك طبيعـة املشـاريل
املطلوإ متويلاا ،مبا يف إلك اجلدوى التجارية من تنفيذ ا.
 - ٧٤ونؤكد على الدور ادام وامليـمة النسـبية لوجـود من ومـة لألمـم املتحـدة تتسـم بمفايـة
املوارد والنجاعة واالنسـجام والمفـالة والفعاليـة يف دعماـا لتحقيـق أ ـداف التنميـة املسـتدامة
وّق يق التنمية املستدامة ،ودعم العمليـة املتعلقـة بتحديـد املوقـل الـذ يـتعني أن ّتلـه من ومـة
األمم املتحدة اإلمنائية يف األجل الطويل يف سيان خطة التنمية ملـا بعـد عـام  .2015وسـنعمل
مــن أجــل تعميــم امللميــة والقيــادة الــوطنيتني فيمــا يتعلــق باألنشــطة التنفيذيــة ال ـ تضــطلل هبــا
من ومة األمم املتحدة يف البلدان املستفيدة من ال نامل ،وتعميم ما تتسم به األمـم املتحـدة مـن
اتسان وجناعة وفعالية وكفالة من أجل ّسني التنسيق والنتائل ،مبا يف إلك من خـ ل ّقيـق
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املميد من التقـدم بشـأن عـدة طرائـق وهنـل تنفيذيـة مـن بينـاا هنـل ”توحيـد األدال“ الطـوعي،
وّسني تعاون األمم املتحدة مل أوحاإ امل لحة والشركال املعنيني.
 - ٧5و من للم ـارف اإلمنائيـة أن تضـطلل بـدور ـام للغايـة يف افيـ القيـود املفروضـة
على متويل التنميـة ،مبـا يف إلـك االسـتثمار يف ادياكـل األساسـية النوعيـة ،مبـا يشـمل القـروض
دون السيادية .ونرحب باجلاود ال تبذدا امل ارف اإلمنائية اجلديدة لتطـوير ن ـم للضـماناس
يف إطار مشـاوراس مفتوحـة مـل أوـحاإ امل ـلحة علـى أسـا املعـاي الدوليـة املعمـول هبـا،
ونشجل ايل امل ارف اإلمنائية على إنشال ن ـم للضـماناس االجتماعيـة والبي يـة ،مبـا يف إلـك
فيما يتعلـق حبقـون اإلنسـان واملسـاواة بـني اجلنسـني ومتمـني املـرأة ،تتسـم بالشـفافية والفعاليـة
والمفــالة واملساســية مــن حيــث التوقيــت ،أو علــى تعاــد الــن م القائمــة .ونشــجل امل ــارف
اإلمنائية املتعددة األطراف على مواولة استحداث أدواس لتوجيه موارد املسـتثمرين يف األجـل
الطويل حنو ّقيق التنمية املستدامة ،مبا يف إلـك مـن خـ ل ادياكـل األساسـية الطويلـة األجـل
والسنداس اخلضرال .ونؤكـد أن االسـتثماراس اإلقليميـة يف القطاعـاس إاس األولويـة الرئيسـية
تســتلمم توســيل نطــان اليــاس التمويــل اجلديــدة ،ونــدعو مؤسســاس متويــل التنميــة املتعــددة
األطراف واإلقليمية إىل دعم املن ماس وال امل اإلقليمية ودون اإلقليمية.
 - ٧6ونســلم بــأن الشــراكاس املقيقيــة والفعالــة والدائمــة بــني أوــحاإ م ــلحة متعــددين
مــن أن تــؤد دورا امــا يف النــاوض بالتنميــة املســتدامة .وســنقوم بتشــجيل وتعميــم ــذه
الشــراكاس مــن أجــل دعــم األولويــاس واالســتراتيجياس الــ تضــعاا البلــدان ،اســتنادا إىل
الدرو امل سـتفادة واخلـ اس املتاحـة .ونـدرن كـذلك أن الشـراكاس ـي أدواس فعالـة لتعب ـة
املوارد البشرية واملالية واخل اس والتمنولوجيا واملعارف .ونسـلم بـدور مرفـق البي ـة العامليـة يف
تعميم مراعاة الشواال البي يـة يف جاـود التنميـة وتقـد املـنح واملـوارد امليسـرة مـن أجـل دعـم
املشاريل البي ية يف البلدان النامية .وندعم بنال القدراس يف البلدان النامية ،وااوـة أقـل البلـدان
منــوا والــدول اجلمريــة ال ــغ ة الناميــة ،مــن أجــل امل ــول علــى األمــوال املتاحــة ،وهنــدف إىل
تعميم مسا اس القطاعني العام واخلاص يف مرفق البي ة العاملية.
 - ٧٧كـــذلك حققـــت الشـــراكاس بــني عـــدة أوـــحاإ م ـــلحة ،مثـــل التحـــال العـــاملي
للقاحــاس والتح ــني ( )Gaviوال ــندون العــاملي ملمافحــة اإليــدز والســل وامل ريــا ،نتــائل يف
تــال ال ــحة .ونشــجل علــى ّســني التنســيق بــني ــذه املبــادراس ،ونشــجعاا علــى ّســني
مســا تاا يف تعميــم الــن م ال ــحية .ونســلم بالــدور الرئيســي ملن مــة ال ــحة العامليــة بووــفاا
ادي ــة الرمسيــة الـ تتــوىل توجيــه األعمــال املضــطلل هبــا علــى ال ــعيد الــدويل يف تــال ال ــحة
وتنسيقاا .وسنعمز التنسيق الدويل والبي اس التممينيـة علـى ايـل املسـتوياس مـن أجـل تعميـم
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الن م ال حية الوطنية وّقيق التغطية ال حية للجميل .ونلتـمم بتعميـم قـدرة البلـدان ،وااوـة
البلــدان الناميــة ،علــى اإلنــذار املبمــر ،واملــد مــن املخــاطر ،وإدارة املخــاطر ال ــحية الوطنيــة
والعاملية ،وكذلك ّقيق زيادة كب ة يف متويل الرعاية ال ـحية وتوةيـ قـوة عاملـة يف قطـاع
ال ــحة يف البلــدان الناميــة ،وال ســيما يف أقــل البلــدان منــوا والــدول اجلمريــة ال ــغ ة الناميــة،
وتطوير ذه القوة العاملة وتدريباا واالحتفاظ هبا .كذلك ستقوم األطراف يف اتفاقيـة من مـة
ال حة العاملية اإلطارية بشأن ممافحـة التبـمه بتعميـم تنفيـذ االتفاقيـة يف ايـل البلـدان ،حسـب
االقتضــال ،وســتدعم اآلليــاس مــن أجــل زيــادة الــوعي وتعب ــة املــوارد .ونرحــب باألخــذ بــنال
مبتمرة للتحفيم على رود املميد من املوارد اخلاوة والعامة على ال عيدين اتلي والدويل مـن
أجـل النســال واألطفـال ،الــذين تضـرروا ب ــورة اـ متناسـبة بالعديــد مـن املشــاكل ال ــحية،
مبا يف إلك املسا ة املتوقعة ملرفق التمويل العاملي لدعم حركة ”كل امرأة كل طفل“.
 - ٧8ونــدرن أ يــة تــوف تعلــيم جيــد جلميــل الفتيــاس والفتيــان مــن أجــل ّقيــق التنميــة
املســتدامة .وسيســتلمم ــذا الووــول إىل األطفــال الــذين يعيشــون يف فقــر مــدقل ،واألطفــال
املعــوقني ،واألطفــال املاــاجرين وال ج ـ ني ،واألطفــال يف حــاالس النـــماع ومــا بعــد النـــماع،
وتــوف بي ــاس تع ليميــة امنــة وخاليــة مــن العنــ وشــاملة وفعالــة للجميــل .وســوف نميــد
االستثماراس والتعاون الدويل لتتا جلميـل األطفـال فروـة إكمـال التعلـيم يف مرحلـة الطفولـة
املبمرة والتعليم االبتدائي والثانو  ،على أن يمون ذا التعلـيم تانيـا ومن ـفا وشـام وجيـد
النوعية ،مبا يف إلك عن طريق توسيل نطان املبادراس ،مثل الشراكة العاملية مـن أجـل التعلـيم،
وتعميم ا .ونلتمم بتحسني املرافـق التعليميـة الـ تراعـي االعتبـاراس املت ـلة بالطفـل وباإلعاقـة
واالعتبـــاراس اجلنســـانية ،وبميـــادة النســـبة امل ويـــة للمدرســـني املـــؤ لني يف البلـــدان الناميـــة،
مبــا يف إلــك مــن خــ ل التعــاون الــدويل ،وال ســيما يف أقــل البلــدان منــوا والــدول اجلمريــة
ال غ ة النامية.

دال  -التجارة الدولية بووفاا حمركا للتنمية
 - ٧٩تشمل التجارة الدولية حمركا للنمو االقت اد الشـامل واملـد مـن الفقـر ،وتسـام يف
تعميم التنمية املسـتدامة .وسنواوـل التـرويل لألخـذ بن ـام جتـار متعـدد األطـراف إ طـابل
عاملي ويسـتند إىل القواعـد ويمـون منفتحـا وشـفافا و مـن التنبـؤ بـه ويتسـم بالشـمول وعـدم
التمييم واإلن اف يف إطار من مة التجارة العاملية ،وكذلك ّرير التجارة ا،د  .فاذا الن ـام
التجــار يشــجل االســتثمار الطويــل األجــل يف القــدراس اإلنتاجيــة .وإإا تــوفرس السياســاس
الداعمة وادياكل األساسية والقوة العاملة املتعلمة امل ئمـة ،مـن للتجـارة أن تسـاعد أيضـا يف
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تشــجيل العمالــة املنتجــة والعمــل ال ئــق ومتمــني املــرأة واألمــن الغــذائي واملــد مــن التفــاوس
واملسا ة يف ّقيق أ داف التنمية املستدامة.
 - 80ونسلم بأن املفاوضاس التجارية املتعددة األطـراف يف من مـة التجـارة العامليـة تتطلـب
بـذل املميـد مــن اجلاـود ،وإن كنـا نعتـ أن املوافقـة علـى تموعــة تـداب بـايل يف عــام 2013
تشــمل إجنــازا امــا .ونؤكــد تــددا التمامنــا بتعميــم الن ــام املتعــدد األطــراف .ونــدعو أعضــال
من مة التجارة العاملية إىل القيام بشمل تام وعلى وجه السرعة بتنفيـذ ايـل القـراراس الـواردة
يف تموعة تداب بايل ،مبا يف إلك القراراس املتخـذة ل ـاحل أقـل البلـدان منـوا ،والقـرار املتعلـق
باالحتفــاظ مبخمونــاس حموميــة مــن الغــذال ألاــراض األمــن الغــذائي ،وبرنــامل العمــل بشــأن
االقت اداس ال غ ة ،والتعجيل بالت ديق على االتفـان املتعلـق بتيسـ التجـارة .وينبغـي علـى
الدول األعضال يف من مـة التجـارة العامليـة الـ تـرى أهنـا يف وضـل يسـمح دـا مبـنح أفضـلياس
إاس جدوى جتارية خلدماس أقل البلدان منـوا ومـورد اخلـدماس يف ـذه البلـدان وفقـا لقـرار
بايل لعامي  2011و  2013بشأن تفعيل إعفال خدماس أقـل البلـدان منـوا واسـتجابة للطلـب
اجلماعي لتلك البلدان ،أن تقوم بذلك.
 - 81ونقر بأن عدم امل ول على التمويل التجار من أن ـد مـن اإلممانـاس التجاريـة
للبلــدان ،وأن يــؤد إىل ضــياع فــرص اســتخدام التجــارة بووــفاا حمركــا للتنميــة .ونرحــب
بالعمل الذ قام به فريق اخل ال املعـ بتمويـل التجـارة التـابل ملن مـة التجـارة العامليـة ،ونلتـمم
باستمشــاف ســبل اســتخدام املــوافم املوجاــة حنــو الســون مــن أجــل توســيل نطــان التمويــل
التجار املتوافق مل من مة التجارة العاملية وتـوافر االئتمانـاس التجاريـة والضـماناس والتـأمني
وبيل الديون وخطاباس االعتماد واألدواس املالية االبتمارية ،مبـا يف إلـك املؤسسـاس ال ـغ ة
واملتوســطة واملتنا يــة ال ــغر يف البلــدان الناميــة .ونــدعو امل ــارف اإلمنائيــة إىل تــوف التمويــل
التجــار املوجــه حنــو الســون وزيادتــه واستمشــاف الســبل المفيلــة مبعاجلــة إخفاقــاس الســون
املرتبطة بتمويل التجارة.
 - 82ويف حــني أن وــادراس العديــد مــن البلــدان الناميــة قــد ازدادس بدرجــة كــب ة منــذ
مونت  ،فإن مشاركة أقل البلدان منوا والبلدان النامية ا الساحلية والدول اجلمريـة ال ـغ ة
الناميـة يف جتــارة السـلل واخلــدماس علــى ال ـعيد العــاملي ال تــمال منخفضـة ويبــدو أن التجــارة
العاملية جتد وعوبة يف العودة إىل معدالس النمو املرتفعة ال شادهتا قبل األزمـة املاليـة العامليـة.
وسوف نسعى إىل ّقيق زيادة كـب ة يف التجـارة العامليـة علـى حنـو يتسـق مـل أ ـداف التنميـة
املستدامة ،مبا يف إلـك ال ـادراس مـن البلـدان الناميـة ،وال سـيما مـن أقـل البلـدان منـوا هبـدف
مضاعفة ح تاا من ال ادراس العاملية حبلول عام  2020على النحو الـوارد يف برنـامل عمـل
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إســـطنبول .وســـوف نقـــوم بإدمـــاج التنميـــة املســـتدامة يف السياســـاس التجاريـــة علـــى ايـــل
املستوياس .وبالن ر إىل مواطن الضـع الفريـدة واخلاوـة يف الـدول اجلمريـة ال ـغ ة الناميـة،
فإننا ندعم بقوة مشاركتاا يف اتفاقـاس جتاريـة واقت ـادية .وسـنؤيد أيضـا ّقيـق تمامـل أكـ
بني االقت اداس ال غ ة والضعيفة يف األسوان اإلقليمية والعاملية.
 - 83ونـــدعو أعضـــال من مـــة التجـــارة العامليـــة إىل مضـــاعفة اجلاـــود لإلســـراع باختتـــام
املفاوضاس بشأن جدول أعمـال الدوحـة اإلمنـائي ،كوسـيلة لتعميـم النمـو يف التجـارة العامليـة،
ونؤكد تددا أن الشواال اإلمنائية تشمل جملا ال يتجمأ من خطة الدوحة اإلمنائية ،الـ تضـل
احتياجاس وم احل البلدان النامية ،مبا فياا أقل البلدان منوا ،يف وـميم برنـامل عمـل الدوحـة.
ويف ذا السيان ،يـؤد تعميـم إممانيـة الووـول إىل األسـوان ووضـل قواعـد متوازنـة ووضـل
برامل حمددة األ داف ومستدامة التمويل لتقد املساعدة التقنية وبنـال القـدراس أدوارا امـة.
ونلتمم مبمافحة النــمعة املمائيـة ميـل أشـمادا .ووفقـا ألحـد عناوـر واليـة برنـامل الدوحـة
اإلمنائي ،ندعو أعضال من مة التجارة العاملية إىل ت ـحيح ومنـل املـاالس الـ يـتم فياـا فـرض
قيود على التجارة وإحـداث اخـت الس يف اليـاس األسـوان المراعيـة العامليـة ،مبـا يف إلـك مـن
خ ل اإللغال املواز جلميل أشـمال إعانـاس ال ـادراس المراعيـة وفـرض ضـوابت علـى ايـل
تــداب الت ــدير إاس األثــر املمــافأ .ونــدعو أعضــال من مــة التجــارة العامليــة أيضــا إىل االلتــمام
بتعميم الضوابت املفروضة على اإلعاناس يف قطاع م ائد األمسان ،بطـرن منـاا ح ـر أشـمال
معينة من اإلعاناس ال تفضي إىل إهاد طاقاس زائـدة عـن املاجـة وإىل ممارسـة وـيد األمسـان
املفرط ،وفقا إلع ن الدوحة الـوزار وإعـ ن ونـمه كونـمه الـوزار  .وحنـث أعضـال من مـة
ا لتجارة العاملية على االلتمام مبواوـلة بـذل اجلاـود الراميـة إىل التعجيـل بانضـمام ايـل البلـدان
الناميــة املشــاركة يف املفاوضــاس املتعلقــة بعضــوية من مــة التجــارة العامليــة ونرحــب مبــا جــرى
يف  2012من تعميم وتبسيت وتفعيل للمبادئ التوجياية النضمام أقل البلدان منـوا إىل من مـة
التجارة العاملية.
 - 8٤وسيواوــل أعضــال من مــة التجــارة العامليــة تنفيــذ أحمــام املعاملــة اخلاوــة والتفاضــلية
للبلدان الناميـة ،وااوـة أقـل البلـدان منـوا ،وفقـا ل تفاقـاس من مـة التجـارة العامليـة .ونرحـب
بإنشال الية الرود لتحليل واستعراض ايل جوانب تنفيـذ أحمـام املعاملـة اخلاوـة والتفاضـلية
على النحو املتفق عليه يف بايل ،هبدف تعميم ا وجعلاا أكثر دقة وفعالية وإضـفال طـابل عملـي
بدرجــة أك ـ علياــا ،فض ـ عــن تيس ـ انــدماج البلــدان الناميــة وأقــل البلــدان منــوا األعضــال
يف من مة التجارة العاملية يف الن ام التجار املتعدد األطراف.
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 - 85وندعو أعضال من مة التجارة العاملية مـن البلـدان املتقدمـة النمـو وأعضـال املن مـة مـن
البلدان النامية ال أعلنت أن بإمماهنا القيام يف الوقـت املناسـب بإتاحـة إممانيـة ووـول ايـل
املنتجاس ال يمون منشؤ ا يف أقل البلدان منوا كافة إىل أسواقاا بشمل دائـم دون إخضـاعاا
للرس وم اجلمركيـة أو لن ـام امل ـص ،أن تفعـل إلـك ،حسـبما ن ـت عليـه قـراراس املن مـة.
وحنن ندعو تلك الدول أيضا إىل اااإ اخلطواس ال زمة لتيسـ ووـول منتجـاس أقـل البلـدان
منــوا إىل األســوان بســبل منــاا وضــل قواعــد منشــأ تتســم بالبســاطة والشــفافية لتطبيقاــا علــى
الوارداس من أقل البلدان منوا ،وفقا للمبـادئ التوجيايـة الـ اعتمـد ا أعضـال من مـة التجـارة
العاملية يف مؤمتر بايل الوزار يف عام .2013
 - 86ونؤكد من جديد حق أعضال من مة التجـارة العامليـة يف االسـتفادة مـن أوجـه املرونـة
املن وص علياا يف اتفان من مة التجارة العاملية بشـأن اجلوانـب املت ـلة بالتجـارة مـن حقـون
امللمية الفمرية ونؤكـد مـن جديـد أن إلـك االتفـان ال نـل الـدول األعضـال مـن ااـاإ تـداب
ملماية ال حة العامة وال ينبغي له أن نعاا .ودذه الغاية ،حنـث ايـل أعضـال من مـة التجـارة
العاملية الـذين م يوافقـوا بعـد علـى تعـديل االتفـان الـذ يتـيح ّسـني إممانيـة امل ـول علـى
األدوية بأسعار معقولة للبلدان النامية على القيـام بـذلك حبلـول املوعـد النـاائي يف هنايـة العـام.
وحنن نرحب بالقرار املتخذ يف حميران/يونيه  2013بتمديد الفترة االنتقالية ألقل البلـدان منـوا
كافة .وندعو ا،لس العام أن ين ر يف الميفية ال مـن هبـا ملن مـة التجـارة العامليـة أن تسـام
يف التنمية املستدامة.
 - 8٧وحنــن نــدرن اإلممانيــاس المــب ة للتمامــل االقت ــاد اإلقليمــي والتــرابت يف تعميــم
النمــو الشـــامل والتنميـــة املســـتدامة ،ونلتـــمم بتعميـــم التعـــاون اإلقليمـــي واالتفاقـــاس التجاريـــة
اإلقليمية .وسـوف نقـوم بتعميـم التماسـك واالتسـان فيمـا بـني االتفاقـاس التجاريـة واتفاقـاس
االستثمار على ال ـعيدين الثنـائي واإلقليمـي ،ولضـمان أن تمـون متماشـية مـل قواعـد من مـة
التجـارة العامليـة و مـن للتمامـل اإلقليمـي أن يضـطلل بـدور حفـاز ـام يف املـد مـن املــواجم
التجاريـــة ،وتنفيـــذ اإلوــ حاس يف تـــال السياســـاس ،ومتمـــني الشـــركاس ،مبـــا يف إلـــك يف
املؤسساس ال غرى وال غ ة واملتوسطة ،من االندماج يف س سـل القيمـة اإلقليميـة والعامليـة.
ونشــدد علــى املســا ة ال ـ مــن لتــداب تيس ـ التجــارة أن تقــدماا يف ــذا ال ــدد .وحنــث
ا،تمــل الــدويل ،مبــا يف إلــك املؤسســاس املاليــة الدوليــة وامل ــارف اإلمنائيــة املتعــددة األطــراف
واإلقليمية ،إىل زيادة الدعم املقدم للمشاريل وأطر التعاون الـ تعـمز التمامـل اإلقليمـي ودون
اإلقليمي ،مل إي ل ا تمام خاص ألفريقيا ،وتلك ال تعمز مشاركة وانـدماج وـغار املشـاريل
ال ناعية واملشاريل األخرى ،وال سـيما املشـاريل الـ منشـؤ ا يف البلـدان الناميـة ،يف س سـل
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القيمة واألسوان العاملية .وحنن نشجل امل ارف اإلمنائية املتعددة األطراف ،مبـا فياـا امل ـارف
اإلقليمية ،على القيام ،بالتعاون مل اجلااس املعنية األخرى ،مبعاجلة الثغراس يف التجارة والنقـل
وادياكــل األساســية اإلقليميــة إاس ال ــلة بــاملرور العــابر ،مبــا يف إلــك اســتممال الوو ـ س
الناق ة ال تربت بني البلدان النامية ا الساحلية وأقل البلدان منـوا والـدول اجلمريـة ال ـغ ة
النامية داخل الشبماس اإلقليمية.
 - 88وإقــرارا منـا بــأن التجــارة واالســتثمار الــدوليني يتيحــان فروــا إال أهنمــا يتطلبــان أيضــا
ااـاإ إجـرالاس تمميليـة علـى ال ــعيد الـوط  ،فإننـا سـوف نعمــل علـى تعميـم البي ـاس اتليــة
املؤاتية وتنفيذ سياساس داخلية سـليمة وإوـ حاس تفضـي إىل ّقيـق إممانيـاس التجـارة مـن
أجل النمو الشامل للجميل والتنمية املستدامة .وندرن كذلك حاجة البلدان الناميـة إىل إضـافة
القيمة ولتحقيق املميد من اندماج املشـاريل ال ـغرى وال ـغ ة واملتوسـطة املجـم يف س سـل
القيمة .وحنن نعيـد التأكيـد علـى أ يـة الـدور الـذ يضـطلل بـه مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة
والتنميـة باعتبـاره اجلاــة املسـؤولة داخــل من ومـة األمـم املتحــدة عـن تنســيق املعاجلـة املتماملــة
ملســائل التجــارة والتنميــة واملســائل املترابطــة يف تــاالس التمويــل والتمنولوجيــا واالســتثمار
والتنمية املستدامة.
 - 8٩ونعــرإ عــن تأييــدنا للجاــود واملبــادراس ال ـ تقــوم هبــا جلنــة األمــم املتحــدة للقــانون
التجــار الــدويل ،باعتبار ــا ادي ــة القانونيــة األساســية يف من ومــة األمــم املتحــدة يف ميــدان
القانون التجار ال دويل ،من أجل زيادة تنسـيق األنشـطة القانونيـة الـ تضـطلل هبـا املن مـاس
الدولية واإلقليمية العاملة يف ميدان القانون التجار الـدويل ،والتعـاون بشـأهنا ،وتعميـم سـيادة
القانون على ال عيدين الوط والدويل يف ذا امليدان.
 - ٩0و مــن ملبــادرة املعونــة ل ــاحل التجــارة أن تضــطلل بــدور رئيســي .وســنركم يف ســيان
املعونة ل احل أجل التجارة على البلـدان الناميـة ،خاوـة أقـل البلـدان منـوا ،بسـبل منـاا اإلطـار
املتمامل املعمز لتقد املساعدة التقنيـة املت ـلة بالتجـارة إىل أقـل البلـدان منـوا .وسـوف نسـعى
جا دين إىل ا يص نسبة متمايدة من موارد مبـادرة املعونـة ل ـاحل التجـارة املوجاـة إىل أقـل
البلــدان منــوا ،واملقدمــة وفقــا ملبــادئ فعاليــة التعــاون اإلمنــائي .ونرحــب أيضــا بميــادة التعــاون
فيما بني البلدان النامية لتحقيق ذه الغاية .وإإ نسـلم بالـدور املاسـم الـذ تضـطلل بـه املـرأة
ضمن املنتجني والتجار ،فسنقوم بالت د ملا تواجاه من ّدياس خاوة بغية تيسـ مشـاركة
املرأة املتساوية والنشطة يف التجارة اتلية واإلقليمية والدولية .ويمتسي تقد املسـاعدة التقنيـة
وّسني اخلدماس اللوجستية إاس ال لة بالتجارة واملرور العابر أ يـة بالغـة مـن حيـث متمـني
البلدان النامية ا الساحلية مـن املشـاركة الماملـة يف املفاوضـاس التجاريـة املتعـددة األطـراف
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واالستفادة مناا ،وكفالة فعالية تنفيذ السياسـاس واللـوائح الراميـة إىل تيسـ النقـل والتجـارة،
وتنويل قاعدة وادراهتا.
 - ٩1وال ينبغــي أن يضــر ــدف يايــة وتشــجيل االســتثمار بقــدرتنا علــى ّقيــق أ ــداف
السياســة العامــة .وســوف نســعى إىل وــو اتفاقــاس جتاريــة واســتثمارية مــمودة بالضــماناس
املناسبة بغية عدم تقييد السياساس واللوائح اتلية من أجل امل لحة العامة .وسوف ننفذ ـذه
االتفاقاس بطريقة شفافة .وحنن نلتمم بدعم بنال القدراس بسبل مناا القنواس الثنائية واملتعـددة
األطــراف ،خاوــة تلــك املوجاــة إىل أقــل البلــدان منــوا ،وإلــك هبــدف االســتفادة مــن الفــرص
املتاحــة يف التجــارة الدوليــة واتفاقــاس االســتثمار .ونطلــب إىل مــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة
والتنميــة (األونمتــاد) أن يواوــل تنفيــذ برناتــه القــائم ل جتماعــاس واملشــاوراس مــل الــدول
األعضال بشأن اتفاقاس االستثمار.
 - ٩2وحنـــن نـــدرن أيضـــا أن التجـــارة اـ ـ املشـــروعة يف امليـــاة ال يـــة ،ووـــيد األمســـان
اـ القــانوين وا ـ املــن م واـ املبلــمه عنــه ،وقطــل األشــجار ب ــورة ا ـ قانونيــة ،والتعــدين
ا القانوين ،ي مسائل متثل ّديا للعديـد مـن البلـدان .و مـن أن تتسـبب ـذه األنشـطة يف
أضرار كـب ة ،مبـا يف إلـك ف قـدان اإليـراداس واستشـرال الفسـاد .وإننـا م ـممون علـى تعميـم
الدعم العاملي للجاود الراميـة إىل ممافحـة ال ـيد اـ املشـروع لألنـواع اتميـة واالجتـار هبـا،
واالجتــار بالنفايــاس اخلطــرة ،واالجتــار باملعــادن ،بســبل منــاا تعميــم اللــوائح التن يميــة الوطنيــة
والتعاون الدويل على السوا ل ،وزيادة قـدرة ا،تمعـاس اتليـة علـى اسـتغ ل الفـرص املسـتدامة
لمســب الــرزن .وســنعمل أيضــا علــى تعميــم القــدراس علــى روــد ســفن ال ــيد ومراقبتــاا
واإلشــراف علياــا ،بغــرض منــل ال ــيد ا ـ املشــروع وا ـ املبلــمه عنــه وا ـ املــن م وردعــه
والقضال عليه بفعالية ،بسبل مناا بنال القدراس املؤسسية.

ال  -الديون والقدرة على ّمل الديون
 - ٩3ثــل االقتــراض أداة امــة لتمويــل االســتثمار امليــو يف ّقيــق التنميــة املســتدامة،
مبــا يف إلــك أ ــداف التنميــة املســتدامة .ويتــيح االقتــراض الســياد أيضــا للتمويــل املمــومي
إممانية القيام بدور معاكس للتقلباس الدورية يف الدوراس االقت ادية .بيـد أن مـن الضـرور
توخي املذر يف إدارة عملية االقتراض .ومنـذ اعتمـاد توافـق ارال مـونت  ،أدى ّسـني إدارة
االقت ــاد الملــي واملــوارد العامــة إىل اخنفــاض كــب يف ضــع العديــد مــن البلــدان إزال ضــائقة
الديون السيادية ،مثلما حدث من اخنفاض كب يف الـديون مـن خـ ل مبـادرة البلـدان الفقـ ة
املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطـراف لتخفيـ عـبل الـديون .إال أن العديـد مـن البلـدان
ال يــمال ضــعيفا إزال أزمــاس الــديون والــبعض اآلخــر ــر بأزمــاس ،مبــا يف إلــك عــدد مــن أقــل
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البلــدان منــوا والــدول اجلمريــة ال ــغ ة الناميــة وبعــض البلــدان املتقدمــة النمــو .وحنــن نقــر بــأن
التحدياس امل زمة للقدرة على ّمل الديون وال تواجه العديد من أقـل البلـدان منـوا والـدول
اجلمريــة ال ــغ ة الناميــة تتطلــب حلــوال عاجلــة ،وكــذلك بأ يــة ضــمان القــدرة علــى ّمــل
الديون ل نتقال السلس للبلدان ال رفل امساا من ف ة أقل البلدان منوا.
 - ٩٤وحنن نقر كذلك بضرورة مساعدة البلدان النامية يف ّقيـق القـدرة علـى ّمـل الـديون
يف األجل الطويل من خـ ل سياسـاس منسـقة هتـدف إىل تعميـم متويـل الـديون ،وافيـ عـبل
الديون ،وإعادة يملة الديون وإدارهتا على حنو سليم ،حسـب االقتضـال .وسنواوـل دعـم بقيـة
البلدان املؤ لة ل ستفادة من مبادرة البلدان الفق ة املثقلة بالديون ال تعمل على إكمـال عمليـة
املبادرة .وسوف نستق ى ،على أسا كل حالة على حدة ،املبادراس الراميـة إىل دعـم البلـدان
ا املستفيدة من املبادرة بسياسـاس اقت ـادية سـليمة لتممينـاا مـن معاجلـة مسـألة القـدرة علـى
ّمل الديون .وسوف ندعم استمرارية القدرة على ّمل الديون يف البلـدان الـ ح ـلت علـى
دعم يف إطار افي عبل الديون وحققت مستوياس من ّملاا من الديون.
 - ٩5ويشمل رود االلتماماس املالية وإدارهتـا علـى حنـو ح ـي عن ـرا امـا مـن عناوـر
استراتيجياس التمويل الوطنية الشاملة وأمرا بالمه األ ية للحـد مـن مـواطن الضـع  .ونرحـب
اود وندون النقـد الـدويل والبنـك الـدويل ومن ومـة األمـم املتحـدة الراميـة إىل زيـادة تعميـم
األدواس التحليليــة مــن أجـــل تقيــيم القـــدرة علــى ّمــل الـــديون واإلدارة امل ــيفة للـــديون
املمومية .ويف ذا ال دد ،يشمل ّليـل وـندون النقـد الـدويل والبنـك الـدويل للقـدرة علـى
ّمل الديون أداة مفيدة الستخداماا يف ّديـد مسـتوى االقتـراض املناسـب .ونـدعو وـندون
النقــد الــدويل والبنــك الــدويل إىل مواوــلة تعميــم مــا لــدياما مــن أدواس ّليليــة إلدارة الــديون
السيادية يف عملية مفتوحة وجامعة باالشتران مل األمم املتحدة وسـائر اجلاـاس املعنيـة .وحنـن
نشجل املؤسساس الدولية على مواولة تقد املسـاعدة إىل البلـدان املدينـة لتعميـم القـدراس يف
تال إدارة الديون ،وإدارة املخـاطر ،وّليـل إممانـاس املفاضـلة بـني خمتلـ م ـادر التمويـل،
وكذلك املساعدة علـى التخفيـ مـن ال ـدماس اخلارجيـة وكفالـة امل ـول املطـرد واملسـتقر
على التمويل املمومي.
 - ٩6وحنن نرحب مبواولة األنشطة يف وضل املعاي املناجيـة وتعميـم التـوافر العلـ للبيانـاس
بشأن الديون السيادية املمومية واملضمونة حموميا ،وبشأن تموع التمامـاس الـديون اخلارجيـة
ل قت ــاداس ،والنشــر الف ــلي لبيانــاس الــديون علــى حنــو أكثــر الــوال .ونــدعو املؤسســاس
إاس ال ـلة إىل الن ـر يف إنشــال سـجل مركـم للبيانــاس ،مبـا يف إلـك معلومــاس عـن عمليــاس
إعادة يملة الديون .ونشجل ايل املموماس على ّسني الشفافية يف إدارة الديون.
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 - ٩٧ونؤكد تددا أن على املدينني والدائنني العمل معـا ملنـل حـدوث حـاالس الـديون الـ
ال من ّملاا وإهاد امللول دـا .وتقـل مسـؤولية املفـاظ علـى مسـتوياس مـن الـديون مـن
ّملاا على عاتق البلدان املقترضـة؛ إال أننـا نسـلم بـأن علـى اجلاـاس املقرضـة أيضـا مسـؤولية
تقد القروض بطريقة ال تقـوض قـدرة بلـد بعينـه علـى ّمـل الـدين .ويف ـذا ال ـدد ،حنـيت
علما مببادئ األونمتاد بشأن اإلقراض واالقتراض السياديني املسؤولني .وحنن نـدرن املتطلبـاس
الواجبة التطبيق لسياسة وندون النقد الدويل بشأن حدود الديون و/أو سياسـة البنـك الـدويل
بشأن االقتراض بشروط ا ميسرة .ووضعت جلنة املساعدة اإلمنائيـة ملن مـة التعـاون والتنميـة
ضماناس ج ديدة يف ن اماا اإلح ائي مـن أجـل تعميـم القـدرة علـى ّمـل الـديون يف البلـدان
املستفيدة .ونش إىل ضرورة تعميم تبادل املعلوماس والشفافية للتأكد من أن تقييمـاس القـدرة
على ّمل الديون تستند إىل بياناس شاملة وموضوعية وموثون هبـا .وسـوف نعمـل مـن أجـل
التوول إىل توافق عامل ي يف اآلرال بشـأن مبـادئ توجيايـة ّـدد مسـؤولياس املـدين والـدائن يف
عملياس االقتراض ال تتم يف سيان االقتراض السياد وتقد القروض السـيادية ،باالسـتفادة
من املبادراس القائمة.
 - ٩8وحنــن نؤكــد علــى أ يــة أن تمــون عمليــاس إعــادة يملــة الــديون جيــدة التوقيــت،
ومن مة ،وفعالة ،ومن فة ،وتـتم عـن طريـق التفـاوض حبسـن نيـة .ونـرى أن اخلـروج مـن أ
أزمة من أزماس الـديون السـيادية ينبغـي أن ياـدف إىل اسـتعادة القـدرة املموميـة علـى ّمـل
الدين ،مل املفاظ على إممانية الووول إىل مـوارد التمويـل يف إطـار ال ـروف املواتيـة .وحنـن
نقــر أيضــا بــأن جنــا عمليــاس إعــادة يملــة الــديون يعــمز قــدرة البلــدان علــى ّقيــق التنميــة
املستدامة وأ داف التنمية املستدامة .ون ل نشعر بالقلق إزال اجلااس الدائنة ا املتعاونـة الـ
ثبتت قدرهتا على تعطيل االنتاال يف الوقت املناسب من عملياس إعادة يملة الديون.
 - ٩٩وحنـن نــدرن أنـه قــد أُدخلـت ّســيناس امــة منـذ مــؤمتر مـونت يف تعميــم عمليــاس
إعـادة اديملــة التعاونيـة ل لتمامــاس السـيادية ،مبــا يف إلـك التحســيناس يف إطـار نــاد بــاريس
للــدائنني الــرمسيني ويف قبــول الســون للشــروط املوحــدة اجلديــدة لعقــود الســنداس املموميــة.
إال أن علينا االعتـراف بوجـود خممونـاس مـن السـنداس السـيادية اـ املشـمولة هبـذه الشـروط
املوضـوعة للعمــل اجلمــاعي .ونــدرن أن نــان تـاال لتحســني ترتيبــاس التنســيق بــني القطــاعني
العــام واخلــاص وبــني املــدينني والــدائنني ،وإلــك للتقليــل إىل أدىن حــد مــن املخــاطر املعنويــة
للدائنني واملدينني على السـوال ،ولتيسـ تقاسـم األعبـال بشـمل من ـ وإجـرال عمليـة إعـادة
يملة من مة وجيدة التوقيت وفعالة ّتـرم مبـادئ املسـؤولية املشـتركة .وحنـيت علمـا بالعمـل
الذ يضطلل به حاليا كل من وندون النقـد الـدويل ومن ومـة األمـم املتحـدة يف ـذا ا،ـال.
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وحنن ننوه مببادرة ”منتدى بـاريس“ الـ ااـذ ا نـاد بـاريس مـؤخرا والـ ترمـي إىل تعميـم
املوار فيما بني الدائنني واملدينني السياديني بشأن مسائل الديون .وحنن نشجل اجلاـود الراميـة
إىل إهـــاد حـــل دائـــم ملشـــاكل ديـــون البلـــدان الناميـــة مـــن أجـــل تعميـــم منو ـــا االقت ـــاد
وتنميتاا املستدامة.
 - 100وحنــن نشــعر بــالقلق إزال قــدرة األقليــاس اـ املتعاونــة مــن أوــحاإ الســنداس علــى
تعطيل إرادة الغالبية الع مى من أوحاإ السنداس ال تقبـل بعمليـة إعـادة يملـة اللتمامـاس
بلــد مــا ــر بأزمــة ديــون ،بــالن ر إىل احتمــال حــدوث اثــار أوســل نطاقــا يف بلــدان أخــرى.
ون حــظ اخلطــواس التشــريعية ال ـ اتخــذس يف بعــض البلــدان ســعيا إىل منــل تلــك األنشــطة
وتشجيل ايل املموماس على اااإ إجرالاس يف إلك ال دد ،حسب االقتضال .عـ وة علـى
إلــك ،حنــيت علمــا باملناقشــاس اجلاريــة يف األمــم املتحــدة بشــأن قضــايا الــديون .ونرحــب
باإلو حاس املدخلة على شروط املسـاواة يف املعاملـة والعمـل اجلمـاعي الـ اقترحتـاا رابطـة
األسوان الرأمسالية الدولية ،وأيد ا وندون النقد الدويل ،للحـد مـن ضـع اجلاـاس السـيادية
إزال الدائنني الرافضني .ونشجل البلدان ،وال سيما البلدان ال ت ـدر سـنداس مبوجـب قـانون
أجنيب ،على اااإ املميد من اإلجرالاس إلدراج تلك األحمام يف كل ما ت دره مـن سـنداس.
ونرحب أيضا بتوف الدعم املايل للمساعدة القانونية املقدمة إىل أقل البلدان منوا ونلتـمم بتعميـم
الدعم الدويل للخدماس االستشارية القانونية .وسنقوم بالن ر يف إممانية تعميم الروـد الـدويل
للدعاوى القانونية ال يتقدم هبا الدائنون بعد إعادة يملة الديون.
 - 101وحنــن ن حــظ تمايــد إوــدار ســنداس ســيادية بــالعم س اتليــة مبوجــب القــوانني
الوطنية ،وإممانية قيام البلـدان طوعـا بتعميـم التشـريعاس اتليـة لعمـس املبـادئ التوجيايـة مـن
أجل التسوية الفعالة وجيدة التوقيت واملن مة واملن فة ألزماس الديون السيادية.
 - 102ونســـلم بـــأن مـــن املممـــن للمـــوارث الطبيعيـــة الشـــديدة وال ـــدماس االجتماعيـــة
أو االقت ادية أن تقوض قدرة بلد بعينه علـى ّمـل الـديون ،ون حـظ أن الـدائنني املمـوميني
قد ااذوا خطواس لتخفي التمامـاس سـداد الـديون مـن خـ ل إعـادة جدولـة الـديون وإلغـال
الديون يف أعقاإ حدوث زلمال أو تسونامي ويف سيان أزمة ف و إيبوال يف اـرإ أفريقيـا.
ونشــجل علــى الن ــر يف ااــاإ املميــد مــن اخلطــواس للتخفي ـ مــن عــبل الــديون ،حســب
االقتضال ،و/أو تداب أخرى للبلدان املتضررة على ذا النحو ،بقدر اإلممـان .ونشـجل أيضـا
على دراسة ال مون املالية اجلديـدة للبلـدان الناميـة ،خاوـة أقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة
ا السا حلية والدول اجلمرية ال غ ة النامية ال تعاين من ضـائقة يف تسـديد الـديون ،وحنـيت
علما بتجارإ مبادلة الديون مبشاريل يف تال ال حة ومبشاريل يف تال الطبيعة.
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واو  -معاجلة املسائل العامة
 - 103شــدد مــؤمتر مــونت علــى أ يــة مواوــلة ّســني اإلدارة االقت ــادية العامليـة وتعميــم
الــدور القيــاد لألمــم املتحــدة يف تشــجيل التنميــة .وشــدد املــؤمتر أيضــا علــى أ يــة التماســك
واالتســان بــني الــن م املاليــة والنقديــة والتجاريــة الدوليــة دعمــا للتنميــة .ومنــذ انعقــاد مــؤمتر
مونت  ،أوبحنا أكثر وعيا باملاجة إىل مراعـاة التحـدياس االقت ـادية واالجتماعيـة والبي يـة،
مبا يف إلك اخلسائر يف التنوع البيولوجي والموارث الطبيعية وتغـ املنـاا ،واملاجـة إىل تعميـم
اتسان السياساس ع األبعاد الث ثة للتنمية املستدامة .وسوف نتخـذ تـداب ترمـي إىل ّسـني
وتعميم املوكمة االقت ادية العاملية والتوول إىل بنية دولية أقوى وأكثر اتسـاقا والـوال ومتثـي
للتنميــة املســتدامة ،مــل احتــرام واليــاس كــل من مــة .وحنــن نــدرن أ يــة اتســان السياســاس
ألاراض التنمية املستدامة وندعو البلدان إىل تقييم أثر سياساهتا على التنمية املستدامة.
 - 10٤وأكــدس األزمــة املاليــة واالقت ــادية ال ـ شــاد ا العــام يف عــام  2008املاجــة إىل
تن يم األسوان املالية لتعميـم االسـتقرار املـايل واالقت ـاد  ،فضـ عـن ضـرورة وجـود شـبمة
أمــان ماليــة عامليــة .وحنــن نرحــب بــاخلطواس ادامــة الـ ااــذس منــذ انعقــاد مــؤمتر مــونت ،
وال سـيما يف أعقـاإ األزمـة يف عـام  ، 2008مـن أجـل بنـال القـدرة علـى التحمـل واملـد مـن
الضــع إزال االضــطراباس املاليــة الدوليــة ،واملــد مــن اآلثــار اجلانبيــة لألزمــاس املاليــة العامليــة،
مبا يف إلك اآلثار على البلدان النامية ،يف سيان برنامل لإلوـ ي ـل إكمالـه يشـمل أولويـة
عليا .وقد دعمت عضوية وندون النقـد الـدويل قـدرة ال ـندون علـى اإلقـراض ،واضـطلعت
امل ارف اإلمنائية املتعددة األطراف والوطنية بـأدوار امـة يف مواجاـة التقلبـاس الدوريـة أثنـال
األزمة .وعملت املراكم املالية الرئيسية يف العام علـى حنـو اـاعي للحـد مـن املخـاطر الشـاملة
والتقلباس املالية من خ ل متتني التن يم املايل الوط  ،مبـا يشـمل اتفـان بـازل الثالـث وبرنـامل
اإلو املايل األوسل نطاقا.
 - 105وال تــمال الثغــراس التن يميــة واملــوافم ا ـ املتناامــة تشــمل خمــاطر علــى االســتقرار
املايل ،مبا يف إلك خماطر اآلثار اجلانبية لألزماس املالية على البلدان النامية ،مما يشـ إىل وجـود
حاجة إىل املميد من اإلو حاس للن ام املايل والنقد الدويل .وسوف نواول تعميم التنسـيق
واتســان السياســاس عامليــا لتعميــم االســتقرار املــايل واســتقرار االقت ــاد الملــي علــى ال ــعيد
العاملي .وسنعمل على منل وتقليل خماطر األزماس املالية واثار ـا ،مـل االعتـراف بـأن قـراراس
السياساس الوطنية من أن تمون دا اثـار مناجيـة وواسـعة النطـان تتجـاوز املـدود الوطنيـة،
مبــا يف إلــك اآلثــار علــى البلــدان الناميــة .وحنــن ملتممــون مبواوــلة سياســاس االقت ــاد الملــي
الســليمة الـ تســام يف االســتقرار العــاملي والنمــو املن ـ واملســتدام والتنميــة املســتدامة ،مــل
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تعميم ن منا املالية ومؤسساتنا االقت ادية .وعند التعامل مل املخاطر النااة عن تـدفقاس رأ
املال المب ة واملتقلبـة ،مـن املممـن دعـم التمييـ الضـرور لسياسـاس االقت ـاد الملـي عـن
طريق تـداب ّوطيـة علـى وـعيد االقت ـاد الملـي ،وعنـد االقتضـال ،عـن طريـق تـداب إلدارة
تدفقاس رأ املال.
 - 106وحنـــن نعيـــد تأكيـــد التمامنـــا بتوســـيل ســـبل إي ـــال وـــوس البلــدان الناميـــة وســـبل
مشـاركتاا يف عمليــة وـنل القــرار ووضـل القواعــد يف ا،ـال االقت ــاد علـى ال ــعيد الــدويل
واملوكمة االقت ادية العامليـة ،وتعميـم تلـك السـبل .وحنـن نـدرن أ يـة التغلـب علـى العقبـاس
املاثلــة أمــام الميــاداس املقــررة يف املــوارد واإلو ـ حاس يف تــال املوكمــة يف وــندون النقــد
الدويل .وي ل تنفيذ إو حاس عام  2010ل ندون النقد الدويل يشمل مسـألة إاس أولويـة
عليا وحنث بشدة علـى الت ـديق يف أقـرإ وقـت مممـن علـى تلـك اإلوـ حاس .ونؤكـد مـن
جديد التمامنا مبواولة إو املوكمة يف وندون النقد الـدويل والبنـك الـدويل للتميـ مـل
الــتغ اس يف االقت ــاد العــاملي .ونــدعو جلنــة بــازل املعنيــة باإلشــراف علــى امل ــارف وســائر
ادي اس التن يمية الدولية الرئيسية ال تضل املعاي إىل مواولة اجلاود الرامية إىل زيـادة إمسـاع
ووس البلدان النامية يف عملياس وضل القواعد لضمان أخذ شواالاا بعني االعتبـار .وب ـفتنا
مــن املســا ني يف املؤسســاس املاليــة الدوليــة الرئيســية ،فإننــا نلتــمم بتــوخي االنفتــا والشــفافية
والتوازن بني اجلنسني واالختيار على أسا اجلدارة يف عملية اختيار رءسال تلك املؤسسـاس،
وبتعميم التنوع بني املوةفني.
 - 10٧ويف الوقــت نفســه ،حنــن نــدرن أ يــة تعميــم شــبمة األمــان املاليــة الدولي ـة الدائمــة.
وما زلنا على التمامنا باملفاظ على قوة وندون النقد الدويل واستناده إىل امل ص ،مـل تـوافر
املوارد المافية له للوفـال مبسـؤولياته العامـة .وحنـن نتطلـل قـدما إىل قيـام ال ـندون ـذه السـنة
باالستعراض الذ هريه كـل سـس سـنواس ملقـون السـحب اخلاوـة .ونشـجل علـى املـوار
فيما بني الترتيباس املالية اإلقليمية وتعميم التعاون بني وـندون النقـد الـدويل والترتيبـاس املاليـة
اإلقليمية ،مل املفاظ على استق ل كل مؤسسة .وندعو املؤسساس املالية الدولية إاس ال ـلة
إىل مواولة ّسني اإلنذار املبمر فيما يتعلـق باملخـاطر علـى االقت ـاد الملـي واملخـاطر املاليـة.
وحنـث أيضـا وـندون النقـد الـدويل علـى مواوـلة جاـوده الراميـة إىل تقـد اسـتجاباس ماليـة
أكثر الوال ومرونة الحتياجاس البلدان النامية .ونطلب إىل املؤسسـاس املاليـة الدوليـة مواوـلة
دعــم البلــدان الناميــة يف وضــل أدواس جديــدة إلدارة املخــاطر املاليــة وبنــال القــدراس .ونــدعو
وــندون النقــد الــدويل ،وفقــا لواليتــه ،إىل تــوف مســتوياس دعــم مــايل كافيــة للبلــدان الناميــة
الساعية إىل ّقيق التنمية املسـتدامة ملسـاعدهتا علـى إدارة أ ضـغوط إاس ال ـلة علـى ميـمان
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املــدفوعاس الــوط  .ونشــدد علــى أ يــة التأكــد مــن أن االتفاقــاس والقواعــد واملعــاي الدوليــة
متسقة مـل بعضـاا الـبعض ومـل التقـدم اتـرز حنـو ّقيـق أ ـداف التنميـة املسـتدامة .ونشـجل
مؤسساس متويل التنمية على موالمة ممارساهتا يف العمل مل خطة التنمية ملا بعد عام .2015
 - 108وحنــن نشــعر بــالقلق إزال التقلــب املفــرط يف أســعار الســلل األساســية ،مبــا يف إلــك
ما يتعلق باألاذية والمراعة واثاره على األمن الغذائي العاملي وّسـني نتـائل التغذيـة .وسـوف
نعتمد تداب ترمي إىل ضمان حسن س العمل يف أسوان السلل األساسـية الغذائيـة ومشـتقاهتا
ونـــدعو ادي ـــاس التن يميـــة إاس ال ـــلة إىل اعتمـــاد التـــداب المفيلـــة بتيســ امل ـــول علـــى
املعلوماس عن الووول إىل األسوان يف توقيت جيد وب ورة دقيقة وشفافة ،وإلـك يف حماولـة
لضمان أن تعمس أسوان السـلل األساسـية علـى النحـو املناسـب الـتغ اس المامنـة يف العـرض
والطلـب ،وللمســاعدة علــى املــد مــن التقلبـاس املفرطــة يف أســعار الســلل األساســية .ويف ــذا
ال دد ،حنيت علمـا أيضـا ن ـام معلومـاس األسـوان المراعيـة الـذ تستضـيفه من مـة األاذيـة
والمراعة .وسوف نوفر أيضا ل ـغار ال ـيادين املـرفيني إممانيـة الووـول إىل املـوارد البحريـة
واألسوان ،مبا يتفق مل املمارساس اإلداريـة املسـتدامة فضـ عـن املبـادراس الـ تضـي قيمـة
إىل منتجاس وغار ال يادين.
 - 10٩وحنــيت علمــا بالعمــل الــذ يقــوم بــه تلــس ّقيــق االســتقرار املــايل بشــأن إو ـ
األسوان املالية ،ونلتمم مبواولة أو تعميم أطرنـا للتحـوط علـى وـعيد االقت ـاد الملـي وتـداب
مواجاــة التقلبــاس الدوريــة .وســوف نعجــل بإجنــاز جــدول أعمــال اإلو ـ بشــأن تن ــيم
األســوان املاليــة ،مبــا يف إلــك تقيــيم املخــاطر العامــة املرتبطــة باألســوان املوازيــة ،وأســوان
املشــتقاس ،وإقــراض األوران املاليــة ،واتفاقــاس إعــادة الشــرال ،واملــد منــاا حســب الضــرورة.
ونلتمم أيضا مبعاجلة املخـاطر الناشـ ة عـن املؤسسـاس املاليـة الـ تعتـ ”كـب ة حبيـث ال مـن
تركاا لتناار“ ،ومعاجلة العناوـر العـابرة للحـدود يف التسـوية الفعالـة لتلـك املؤسسـاس املاليـة
ادامة للن ام وال تعاين مشاكل.
 - 110وقد عقدنا العمم على املد من االعتماد اآليل على تقييماس وكاالس تقـدير اجلـدارة
االئتمانيــة ،مبـــا يف إلــك االعتمـــاد علياــا يف اللـــوائح التن يميــة .وبغيـــة ّســني نوعيـــة تلـــك
التقديراس ،سوف نعمز زيادة املنافسة فض عـن التـداب الراميـة إىل تفـاد حـدوث تضـارإ
يف امل احل يف تقد التقديراس االئتمانية .وننوه اود تلس ّقيق االستقرار املايل واـ ه مـن
اجلاــاس يف ــذا ا،ــال .وحنــن نؤيــد وضــل املميــد مــن متطلبــاس الشــفافية ملعــاي التقيــيم يف
وكاالس تقدير اجلدارة االئتمانية .وسنواول العمل اجلـار بشـأن ـذه املسـائل ،مبـا يف إلـك
يف األمم املتحدة.
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 - 111وحنن نسلم بأن ادجرة الدولية واقل متعدد أبعاد له أ ية كـ ى لتنميـة بلـدان املنشـأ
والعبــور واملق ــد وهــب أن يــتم تناولــه علــى حنــو متســق وشــامل ومتــوازن .وســنتعاون علــى
ال عي د الدويل لمفالة جرة امنة ومن مة ون امية ،يف ةل االحترام المامل ملقون اإلنسـان.
وحنن نسعى إىل زيادة التعاون بشأن امل ول على االسـتحقاقاس املمتسـبة وإممانيـة ّويلـاا،
وتعميــم االعتـــراف بـــاملؤ س األجنبيــة ،والتعلـــيم واملاـــاراس ،واخنفــاض تمـــالي توةيــ
املااجرين ،وممافحة املستخدمني عد ي الضم  ،وفقا لل روف والتشـريعاس الوطنيـة .وحنـن
نســعى كــذلك إىل تنفيــذ اســتراتيجياس تواوــل اجتمــاعي فعالــة بشــأن مســا ة املاــاجرين يف
التنميــة املســتدامة ميــل أبعاد ــا ،وال ســيما يف بلــدان املق ــد ،مــن أجــل ممافحــة كرا يــة
األجانب وتيس اإلدماج االجتماعي ،و يايـة حقـون اإلنسـان للماـاجرين مـن خـ ل األطـر
الوطنية .ونؤكـد مـن جديـد املاجـة إىل التعميـم واملمايـة الفعـالني ملقـون اإلنسـان واملريـاس
األساسية جلميل املااجرين ،ال سيما النسال واألطفال ،أيا كان وضعام من حيث ادجرة.
 - 112وسوف نقوم بتعميم املؤسساس اإلقليمية والوطنية ودون الوطنيـة ملنـل ايـل أشـمال
العن ـ  ،وممافحــة اإلر ــاإ واجلر ــة ،وإهنــال االجتــار بالبشــر واســتغ ل األشــخاص ،خاوــة
النســال واألطفــال ،وفقــا للقــانون الــدويل ملقــون اإلنســان .وســوف نعــمز بفعاليــة املؤسســاس
الوطنية ملمافحة اسل األمـوال والفسـاد ومتويـل اإلر ـاإ ،و ـي أمـور دـا اثـار خطـ ة علـى
التنمية االقت ادية والتماسك االجتماعي .وسنعمل على تعميـم التعـاون الـدويل مـن أجـل بنـال
القــدراس يف ــذه ا،ــاالس علــى ايــل املســتوياس ،وال ســيما يف البلــدان الناميــة .وحنــن نلتــمم
بمفالة التنفيذ الفعال التفاقية األمم املتحدة ملمافحة اجلر ة املن مة ع الوطنية.
 - 113واستنادا إىل رءية توافق ارال مونت  ،نعقد العمم على تعميم االتسان والترابت بـني
السياســاس املاليــة واالســتثمارية والتجاريــة واإلمنائيــة املتعــددة األطــراف ،وبــني املؤسســاس
وال امل البي ية ،وعلى زيـادة التعـاون بـني املؤسسـاس الدوليـة الرئيسـية ،مـل احتـرام الواليـاس
وادياكل التن يمية .ونلتـمم باالسـتفادة أكثـر مـن املنتـدياس الـ تتيحاـا األمـم املتحـدة لتعميـم
االتسان العاملي الشامل وااللتماماس الدولية يف تال التنمية املستدامة.

زا  -العلم والتمنولوجيا واالبتمار وبنال القدراس
 - 11٤من العوامل القوية ال ّفم النمو االقت اد والتنمية املسـتدامة اسـتحداث وتطـوير
ونشــر املبتمــراس والتمنولوجيــاس اجلديــدة ومــا يــرتبت هبــا مــن درايــة فنيــة ،مبــا يف إلــك نقــل
التمنولوجيــا وفــق شــروط متفــق علياــا .ا ـ أننــا ن حــظ بقلــق اســتمرار ’الفجــوة الرقميــة‘
والتفـــاوس يف القـــدرة علـــى االبتمـــار والـــربت الشـــبمي وفـــرص الووـــول إىل التمنولوجيـــا،
مبــا يف إلــك تمنولوجيــا املعلومــاس واالت ــاالس ،داخــل البلــد الواحــد وفيمــا بــني البلــدان.
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وسنشجل تطوير واستخدام ادياكـل األساسـية لتمنولوجيـا املعلومـاس واالت ـاالس ،وكـذلك
بنال القدراس ،ال سيما يف أقل البلدان منـوا ويف البلـدان الناميـة اـ السـاحلية والـدول اجلمريـة
ال غ ة النامية ،مبا يف إلك تسريل الربت باإلنترنت ربطا شام وميسور التمـالي  .وسـنعمل
على تعميم فرص اسـتفادة النسـال والشـباإ واألطفـال مـن التمنولوجيـا والعلـوم .وسـزنيد مـن
تيس التمنولوجيا لألشخاص إو اإلعاقة.
 - 115وستمون تنمية القدراس جملا ال يتجمأ من تنفيذ خطة التنمية ملا بعـد عـام .2015
وحنــن نــدعو إىل تعميــم الــدعم الــدويل وإنشــال شــراكاس متعــددة أوــحاإ امل ــلحة مــن أجــل
تنفيذ عملية فعالة وحمددة األ داف يف تال بنال القدراس يف البلـدان الناميـة ،مبـا يف إلـك أقـل
البلــدان منــوا ،والبلــدان الناميــة اــ الســاحلية ،والــدول اجلمريــة ال ــغ ة الناميــة ،والبلــدان
األفريقيـة ،والبلـدان الـ متــر بفتـرة نـماع أو اخلارجــة مـن حالـة نــماع ،دعمـا للخطـت الوطنيــة
الراميــة إىل تنفيــذ أ ــداف التنميــة املســتدامة ايعاــا .وهــب أن تمــون تنميــة القــدراس قطريــة
املنحــى ،م ئمــة ل حتياجــاس وال ــروف اخلاوــة بمــل بلــد ،وأن تعمــس االســتراتيجياس
واألولويــاس الوطنيــة يف تــال التنميــة املســتدامة .ونؤكــد مــن جديــد أ يــة تعميــم القــدراس
املؤسسية وتنمية املوارد البشرية .ومن املام للغاية أيضا تعميم اجلاود الوطنية يف بنـال القـدراس
يف البلــدان الناميــة يف تــاالس مــن قبيــل املاليــة العامــة واإلدارة وامليمنــة املراعيــة للمن ــورين
االجتماعي واجلنساين ،والتمويل العقار  ،والتن ـيم واإلشـراف املـاليني ،واإلنتاجيـة المراعيـة،
وم ايد األمسان ،وإدارة الديون ،واخلدماس املناخية ،مبا يف إلك التخطـيت واإلدارة ألاـراض
التمي والتخفي على السوال ،وأنشطة ال امل إاس ال لة باملياه وال رف ال حي.
 - 116وسنضل سياساس ّفم استحداث تمنولوجياس جديـدة ،كمـا ّفـم البحـث ودعـم
االبتمــار يف البلــدان الناميــة .وحنــن نــدرن أ يــة هتي ــة بي ــة مواتيــة علــى ايــل املســتوياس،
مبـــا يف إلـــك أطـــر العمـــل التن يميـــة واإلداريـــة املواتيــة ،يف تشـــجيل العلـــم واالبتمـــار ونشـــر
التمنولوجياس ،ال سيما بالنسبة للمؤسساس ال غرى وال غ ة واملتوسطة ،إضافة إىل التنويـل
ال ــناعي والقيمــة املضــافة للســلل األساســية .وحنــن نــدرن أيضــا أ يــة تــوف املمايــة المافيــة
واملتوازنة والفعالة ملقون امللمية الفمرية يف البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة متشـيا مـل
األولوياس اتددة على ال عيد الوط ويف إطار االحترام التام لقواعد من مة التجـارة العامليـة.
وندرن التجميل الطوعي ل الاس االختـراع والنمـاإج األخـرى ملمارسـة األعمـال ،الـ مـن
أن تميد من فرص الووول إىل التمنولوجيا وتشجل االبتمار .وسنشجل االبتمـار االجتمـاعي
من أجل دعم الرفاه االجتماعي وسبل العيش املستدامة.
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 - 11٧وسنشــجل تبــادل املعــارف وتعميــم التعــاون والشــراكاس بــني أوــحاإ امل ــلحة،
مبا يف إلـك بـني املمومـاس والشـركاس واألوسـاط األكاد يـة وا،تمـل املـدين ،يف القطاعـاس
املسا ة يف ّقيق األ داف اإلمنائية لأللفية .وسنشجل مباشرة األعمال املرة ،مبا يف إلـك مـن
خ ل دعم املشاريل التجاريـة اجلديـدة .ونؤكـد أن البي ـاس التن يميـة املنفتحـة واـ التمييميـة
من أن تعمز التعاون وتساعد يف اجلاـود الـ نبـذدا .وسـنعمز أيضـا الـروابت بـني الشـركاس
املتعـــددة اجلنســـياس والقطـــاع اخلـــاص اتلـــي لتيســ تطـــوير التمنولوجيـــا ،ونقـــل املعـــارف
واملااراس ،بشروط متفق علياا بني األطراف ،مبا يف إلك برامل تبادل املاـاراس ،وااوـة يف
اجتــاه البلــدان الناميــة ،بــدعم مــن السياســاس امل ئمــة .ويف الوقــت إاتــه ،نســلم بــأن املعــارف
واالبتماراس واملمارساس التقليدية للشعوإ األولية وا،تمعاس اتليـة مـن أن تـدعم الرفـاه
االجتمــاعي وســبل العــيش املســتدامة ،ونؤكــد مــن جديــد أن الشــعوإ األوــلية دــا املــق يف
املفاظ على تراثاا الثقايف ومعارفاا التقليدية وأشمال التعـب الثقـايف التقليديـة ،كمـا دـا املـق
يف السيطرة علياا ويايتاا وتطوير ا.
 - 118ونســلم أيضــا مبــا للماليــة العامــة والسياســاس مــن دور ــام يف البحــث والتطــوير
التمنولوجي .وسنن ر يف استخدام التمويـل العـام لـتممني املشـاريل املامسـة األ يـة مـن البقـال
ضمن امللمية العامـة ،والسـعي إىل متمـني املشـاريل املمولـة مـن القطـاع العـام مـن الووـول إىل
م ــ ادر البحــوث املفتوحــة ،حســب االقتضــال .وســنن ر يف إنشــال وــناديق ل بتمــار عنــد
االقتضال ،على أسـا تنافسـي مفتـو  ،لـدعم املشـاريل االبتماريـة ،وال سـيما خـ ل مراحـل
البحــث والتطــوير والبيــان العملــي .ونقــر بقيمــة ’’هنــل املاف ــاس‘‘ الــذ يســتثمر مبوجبــه
القطاعــان العــام واخلــاص يف تموعــاس متنوعــة مــن املشــاريل لتنويــل املخــاطر واالســتفادة مــن
املماسب ال ّققاا املؤسساس الناجحة.
 - 11٩وحنن عاقدون العمم على اعتماد استراتيجياس العلم والتمنولوجيا واالبتمـار كجـمل
ال يتجــمأ مــن اســتراتيجياتنا الوطنيــة للتنميــة املســتدامة للمســاعدة يف تعميــم تبــادل املعــارف
والتعــاون .وســزنيد مــن االســتثمار يف تــدريس العلــوم والتمنولوجيــا وادندســة والرياضــياس،
وتعميــم التعلــيم العــايل والتــدريب الــتق واملا ـ  ،مــل كفالــة تمــافؤ فــرص النســال والفتيــاس
يف التعلــيم والتــدريب وتشــجيل مشــاركتان فيامــا .وســزنيد مــن عــدد املــنح الدراســية املتاحــة
للطـ إ يف البلــدان الناميــة ل لتحــان بــالتعليم العــايل .وســنمث التعــاون لتعميــم ن ــم التعلــيم
العايل ،وسنسعى إىل زيادة فرص امل ول علـى التعلـيم عـ اإلنترنـت يف ا،ـاالس الـ تت ـل
بالتنمية املستدامة.
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 - 120وسنشجل على تطوير تمنولوجياس سليمة بي يا وعلى تعميماـا ونشـر ا ونقلـاا إىل
البلـدان الناميــة بشـروط مواتيــة ،مبـا يف إلــك بشـروط ميســرة وتفضـيلية ،وفــق مـا يتفــق عليــه.
وسنســـعى إىل تعميـــم التعـــاون الـــدويل والتـــآزر يف تـــاالس العلـــوم والبحـــوث والتمنولوجيـــا
واالبتمار ،مبا يف إلك من خ ل إقامـة الشـراكاس بـني القطـاعني العـام واخلـاص والشـراكاس
املتعددة أوحا إ امل ـلحة ،وعلـى أسـا النفـل املشـترن وامل ـاحل املتبادلـة ،مـل التركيـم علـى
احتياجاس البلدان النامية وّقيـق أ ـداف التنميـة املسـتدامة .وسنواوـل تقـد الـدعم للبلـدان
الناميــة لتعميــم قــدراهتا العلميــة والتمنولوجيــة واالبتماريــة ل نتقــال حنــو أمنــاط مــن االســتا ن
واإلنتاج أكثر اسـتدامة ،مبـا يف إلـك مـن خـ ل تنفيـذ إطـار السـنواس العشـر للـ امل املتعلقـة
بأمناط االستا ن واإلنتاج املستدامني .وسنعمز التعاون الدويل ،مبا يف إلـك املسـاعدة اإلمنائيـة
الرمسية ،يف ذه ا،االس ،ال سيما مل ـلحة أقـل البلـدان منـوا والـدول اجلمريـة ال ـغ ة الناميـة
والبلدان األفريقية .ونشجل أيضا األشمال األخرى مـن التعـاون الـدويل ،مبـا يف إلـك التعـاون
فيما بني بلدان اجلنوإ مبا يممل ذه اجلاود.
 - 121وسندعم أعمال البحـث والتطـوير اخلاوـة باللقاحـاس واألدويـة ،إضـافة إىل التـداب
الوقائية والع جاس املوجاة لألمراض املعدية وا املعدية ،وخاوة تلك الـ تنتشـر علـى حنـو
اـ متناســب يف البلــدان الناميــة .وســندعم املبــادراس إاس ال ــلة ،مثــل مبــادرة اــايف ()Gavi
ومبادرة ّال اللقاحاس ( )Vaccine Allianceال ّفم االبتمار وتعمل يف نفس الوقـت علـى
زيادة فرص امل ول على اللقاحاس يف البلدان النامية .ولتحقيق األمـن الغـذائي ،نلتـمم بميـادة
االســتثمار ،مبــا يف إلــك عــن طريــق تعميــم التعــاون الــدويل يف تــال روــد األرض ،وادياكــل
األساسية الريفية ،والبحـوث المراعيـة وخـدماس اإلرشـاد المراعـي ،وتطـوير التمنولوجيـا عـن
طريق تعميم القدرة اإلنتاجية المراعية يف البلدان النامية ،وال سيما يف أقل البلـدان منـوا ،وإلـك
بطرن مناا ،على سبيل املثال ،بنون اجليناس امليوانية والنباتية .وسـنعمل علـى زيـادة املعـارف
العلميــة ،وتطــوير قــدراس البحــث ،ونقــل التمنولوجيــا البحريــة ،مــل مراعــاة املعــاي واملبــادئ
التوجيايــة املتعلقــة بنقــل التمنولوجيــا البحريــة الـ اعتمــدهتا اللجنــة األوقيانوارافيــة املموميــة
الدولية ،من أجل ّسني وـحة اتيطـاس وتعميـم إسـاام التنـوع البيولـوجي البحـر يف تنميـة
البلدان النامية ،وال سيما الدول اجلمرية ال غ ة النامية وأقل البلدان منوا.
 - 122ونرحــب مبــا يتخــذ مــن مبــادراس يف تــاالس العلــوم والتمنولوجيــا وبنــال القــدراس،
مبــا يف إلــك مبــادراس اللجنــة املعنيــة بتســخ العلــم والتمنولوجيــا ألاــراض التنميــة ،واليــة
التمنولوجيا يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـأن تغـ املنـاا ،واخلـدماس االستشـارية
املقدمة من مركم وشبمة تمنولوجيا املناا ،وجاود بنـال القـدراس الـ تبـذدا املن مـة العامليـة
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للملمية الفمرية وشبماس املراكم الوطنية لإلنتاج األن التابعة ملن مة األمم املتحدة للتنميـة
ال ناعية (اليونيدو) .وندعو وكاالس من ومة األمـم املتحـدة املتخ ـة ووـناديقاا وبراتاـا
املنوطــة هبــا واليــاس كــث ة التركيــم علــى التمنولوجيــا إىل املضــي يف تطــوير ونشــر العلــوم
والتمنولوجيــاس وبنــال القــدراس مــن خـ ل بــرامل عمــل كــل منــاا .ونلتــمم بتعميــم االتســان
وأوجه التآزر بني املبادراس العلمية والتمنولوجية داخل من ومة األمم املتحدة ،هبدف القضـال
على ازدواجية اجلاود واالعتراف باجلاود الناجحة العديدة املبذولة حاليا يف ذا ا،ال.
 - 123ونقــرر إنشــال اليــة لتيس ـ التمنولوجيــا .وســيعلن عــن اآلليــة يف مــؤمتر قمــة األمــم
املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد عام  2015هبدف دعم أ داف التنمية املستدامة.
• نقــرر أن تســتند اليــة تيس ـ التمنولوجيــا إىل التعــاون املتعــدد أوــحاإ امل ــلحة بــني
الــدول األعضــال وا،تمــل املــدين والقطــاع اخلــاص واألوســاط العلميــة و ي ــاس األمــم
املتحدة وسائر أوحاإ امل لحة ،وأن تتـأل مـن فريـق عمـل مشـترن بـني وكـاالس
األمم املتحـدة معـ بتسـخ العلـم والتمنولوجيـا واالبتمـار ألاـراض أ ـداف التنميـة
املستدامة ،ومنتدى تعاوين متعدد أوحاإ امل لحة مع بتسخ العلـم والتمنولوجيـا
واالبتمار ألاراض أ داف التنمية املستدامة ،ومنااج عمل شبمي.
• يتـــوىل فريـــق العمـــل املشـــترن بـــني وكـــاالس األمـــم املتحـــدة املعـ ـ بتســـخ العلـــم
والتمنولوجيا واالبتمار ألاـراض أ ـداف التنميـة املسـتدامة تعميـم التنسـيق واالتسـان
والتعــاون داخــل من ومــة األمــم املتحــدة يف األمــور إاس ال ــلة بــالعلم والتمنولوجيــا
واالبتمار ،على حنو يميد من التآزر والمفالة ،ال سيما مـن أجـل دعـم مبـادراس بنـال
القدراس .ويستفيد فريق العمل من املوارد القائمة ،ويعمل مل  10ممـثلني مـن ا،تمـل
املــدين والقطــاع اخلــاص واألوســاط العلميــة ،للتحض ـ الجتماع ـاس املنتــدى املتعــدد
أوــحاإ امل ــلحة املع ـ بتســخ العلــم والتمنولوجيــا واالبتمــار ألاــراض أ ــداف
التنمية املستدامة ،وكذلك إلعداد وتفعيل منااج العمل الشـبمي ،مبـا يف إلـك إعـداد
مقترحاس لطرائق عمل املنتدى ومنااج العمل الشـبمي .ويعـني األمـني العـام املمـثلني
العشرة لفتراس من سنتني .ويمون فريق العمل مفتوحا أمام مشـاركة ايـل وكـاالس
األمــم املتحــدة ووــناديقاا وبراتاــا ،واللجــان الفنيــة التابعــة للمجلــس االقت ــاد
واالجتمــاعي ،ويتــأل يف البدايــة مــن الميانــاس ال ـ تشــمل حاليــا الفريــق العامــل
ا الرمسي املع بتيس التمنولوجيـا ،و ـي إدارة الشـؤون االقت ـادية واالجتماعيـة،
وبرنــامل األمــم املتحــدة للبي ــة ،ومن مــة األمــم املتحــدة للتنميــة ال ــناعية (اليونيــدو)،
ومن مــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســمو) ،ومــؤمتر األمــم املتحــدة
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للتجارة والتنمية (األونمتاد) ،واالّاد الـدويل ل ت ـاالس ،واملن مـة العامليـة للملميـة
الفمرية ،والبنك الدويل.
• يســتخدم منــااج العمــل الشــبمي يف إعــداد وــورة شــاملة عــن املعلومــاس املتعلقــة
باملبادراس واآللياس وال امل القائمة ال تعـىن بـالعلم والتمنولوجيـا واالبتمـار داخـل
األمــم املتحــدة وخارجاــا ،ويمــون بوابــة تفضــي إىل ــذه املعلومــاس .وييســر منـااج
العمــل الشــبمي امل ــول علــى املعلومــاس واملعــارف واخلــ اس ،إضــافة إىل أفضــل
املمارساس والدرو املستفادة ،بشأن املبادراس والسياسـاس الراميـة إىل تيسـ العلـم
والتمنولوجيــا واالبتمــار .وييســر منــااج العمــل الشــبمي أيضــا نشــر مــا ينــتل علــى
ال ــعيد العــاملي مــن منشــوراس علميــة مفتوحــة ل ســتخدام .ويوضــل منــااج العمــل
الشـــبمي علـــى أســـا تقيـــيم تقـ ـ مســـتقل يأخـــذ يف املســـبان أفضـــل املمارســـاس
والــدرو املســتفادة مــن املبــادراس األخــرى ،داخــل األمــم املتحــدة وخارجاــا ،حـ
يمـــون منـــااج العمـــل مممـ ـ للقـــائم مـــن الـ ـ امل اخلاوـــة بـــالعلم والتمنولوجيـــا
واالبتمار ،وميسرا للو وول إلياا وموفرا ملـا يمفـي مـن املعلومـاس عنـاا ،مـل تفـاد
االزدواجية وتعميم أوجه التآزر.
• ينعقد املنتدى املتعدد أوحاإ امل لحة املعـ بتسـخ العلـم والتمنولوجيـا واالبتمـار
ألاراض أ داف التنمية املستدامة مرة يف السنة على مدى يـومني ،ملناقشـة التعـاون يف
ميادين العلم والتمنولوجيا واالبتمار يف إطار تاالس مواضيعية تتعلـق بتنفيـذ أ ـداف
التنمية املستدامة ،ويلت م يف ـذه املناسـبة ايـل أوـحاإ امل ـلحة املعنـيني ليشـاركوا
فعليا يف تال خ هتم .ويتيح املنتدى فضال لتيس التعـاون والتفاعـل واملوالمـة وإنشـال
الشبماس بني أوحاإ امل لحة املعنيني وإقامة الشراكاس املتعددة أوحاإ امل ـلحة
لتحديد ودراسة االحتياجـاس والثغـراس يف تـال التمنولوجيـا ،مبـا يف إلـك مـا يتعلـق
منــاا بالتعــاون العلمــي واالبتمــار وبنــال القــدراس ،وأيضــا هبــدف املســاعدة يف تيس ـ
تطـوير ونقـل ونشـر التمنولوجيـاس إاس األ يـة بالنسـبة أل ـداف التنميـة املسـتدامة.
واجتماعــاس املنتــدى يــدعو إىل عقــد ا رئــيس ا،لــس االقت ــاد واالجتمــاعي قبــل
اجتماعــاس املنتــدى السياســي الرفيــل املســتوى املعـ بالتنميــة املســتدامةّ ،ــت رعايــة
ا،لس االقت اد واالجتمـاعي ،أو ،بـدال مـن إلـك ،بـاالقتران مـل اـ ه مـن اتافـل
أو املــؤمتراس ،حســب االقتضــال ،وفقــا للموضــوع الــذ ســين ر فيــه ،وعلــى أســا
التعــاون مــل من مــي املنتــدياس أو املــؤمتراس األخــرى .ويــرأ اجتماعــاس املنتــدى
دولتــان مــن الــدول األعضــال ،وخيتــتم مبــوجم للمناقشــاس يعــده الرئيســان املشــاركان،
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ويمــون املــوجم مســا ة يف اجتماعــاس املنتــدى السياســي الرفيــل املســتوى ،يف ســيان
متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام .2015
• يسترشد املنتدى السياسي الرفيل املستوى باملوجم املقدم من املنتدى املتعـدد أوـحاإ
امل لحة .وين ر املنتدى السياسي الرفيل املستوى املع بالتنمية املسـتدامة يف املواضـيل
ال ستطر على املنتدى املتعدد أوحاإ امل لحة املع بتسخ العلـم والتمنولوجيـا
واالبتمار ألاـراض أ ـداف التنميـة املسـتدامة ،مراعيـا يف إلـك أفمـار اخلـ ال املقدمـة
من فريق العمل.
 - 12٤ونتطلــل إىل التووــياس الــ ســيقدماا فريــق األمــني العــام الرفيــل املســتوى لبنــك
التمنولوجيــا ألقــل البلــدان منــوا بشــأن جــدوى إنشــال بنــك للتمنولوجيــا واليــة لبنــال القــدراس
يف تــاالس العلــوم والتمنولوجيــا واالبتمــار ألقــل البلــدان منــوا ،وبشــأن ماامامــا التن يميــة
والتنفيذيـــة .وســـنأخذ يف االعتبـــار تووـــياس الفريـــق الرفيـــل املســـتوى بشـــأن نطـــان البنـــك
املقتر إنشاءه ووةائفه وارتباطاته املؤسسية وجوانبـه التن يميـة ،وإلـك هبـدف تفعيلـه حبلـول
عام  ،201٧وسنسعى إىل تعميم أوجه التآزر مل الية تيس التمنولوجيا.

ثالثا  -البياناس والرود واملتابعة
 - 125إن البيانــاس امل ــنفة والعاليــة اجلــودة مــن املــدخ س األساســية يف ااــاإ القــراراس
بذكال وشفافية ،مبا يف إلك القـراراس الـ تـدعم خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام  2015ووسـائل
تنفيـذ ا ،و مــن دــذه البيانــاس أيضـا أن ّســن مــن رســم السياسـاس علــى ايــل املســتوياس.
ومن املام جدا التركيم على البياناس الممية والنوعية ،مبا يف إلـك البيانـاس املفتوحـة ،والـن م
واإلداراس اإلح ــائية علــى ال ــعيدين الــوط ودون الــوط للرفــل مــن مســتوى القــدراس
والشفافية واملساللة على ال عيد اتلـي يف إطـار الشـراكة العامليـة .وللـن م اإلح ـائية الوطنيـة
دور حمـــور يف إنتـــاج البيانـــاس ونشـــر ا وإدارهتـــا .وينبغـــي تـــدعيماا بالبيانـــاس والتحليـــل
من ا،تمل املدين واألوساط األكاد ية والقطاع اخلاص.
 - 126وسنسعى إىل زيادة البياناس العالية اجلودة واملسـنة التوقيـت واملوثـون هبـا وامل ـنفة
حســب نــوع اجلــنس والف ــة العمريــة واالنتمــال اجلغــرايف ومســتوى الــدخل واالنتمــال العرقــي
واإلث واملالة مـن حيـث ادجـرة واإلعاقـة وا ـا مـن اخل ـائص إاس األ يـة يف السـياقاس
الوطنيــة ،كمــا سنســعى إىل زيــادة اســتخدام ــذه البيانــاس .وســزنيد مــن الــدعم املقــدم لبنــال
قدراس البلدان النامية دذا الغرض ،مبا يف إلك أقل البلدان منـوا والبلـدان الناميـة اـ السـاحلية
والــدول اجلمريــة ال ــغ ة الناميــة ،كمــا ســنعمل علــى حفــم التعــاون الــدويل ،مبــا يف إلــك مــن
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خ ل الدعم التق واملـايل ،هبـدف زيـادة تعميـم قـدرة ادي ـاس واملماتـب اإلح ـائية الوطنيـة.
ونــدعو املؤسســاس املعنيــة إىل تــدعيم وتوحيــد البيانــاس املتعلقــة حبشــد املــوارد واإلنفــان علــى
ال عيدين الداخلي والدويل ،وكذلك البيانـاس املتعلقـة بوسـائل التنفيـذ األخـرى .ونرحـب يف
ذا ال دد مبقترحاس ّسني املؤشـراس اإلح ـائية جلميـل وسـائل التنفيـذ .ونطلـب أيضـا إىل
اللجنة اإلح ائية ،بالتعاون مـل الـدوائر واملنتـدياس اإلح ـائية الدوليـة إاس ال ـلة ،أن تيسـر
الرفل م ن مستوى تتبل البياناس املتعلقة بالتمويـل العـابر للحـدود ،وبغـ ه مـن التـدفقاس املاليـة
إاس األ ية من الناحية االقت ادية ،علـى حنـو همـل بـني قواعـد البيانـاس القائمـة ،وأن جتـر
بانت ام تقييماس ملدى كفاية اإلح الاس الدولية إاس ال ـلة بتنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة،
وتعد تقارير عن إلك .و من ّسني تـوافر البيانـاس املوثوقـة واجليـدة التوقيـت ملـا فيـه خدمـة
التنمية عـن طريـق دعـم ن ـم التسـجيل املـدين واإلح ـالاس امليويـة الـ تنـتل معلومـاس عـن
اخلطت الوطنية وفرص االستثمار.
 - 12٧وحنــن نســلم بــأن زيــادة الشــفافية أمــر ضــرور ومممــن التحقــق عــن طريــق نشــر
معلوماس حسنة التوقيت وشاملة ومستقبلية املنحى عـن األنشـطة اإلمنائيـة يف شـمل إلمتـروين
مشـترن ومفتــو  ،حســب االقتضــال .فامل ــول علـى البيانــاس واإلح ــالاس املوثوقــة يســاعد
املموماس على اااإ قراراس مستن ة ،و من ايل أوحاإ امل لحة من تتبـل مـا يحـرز مـن
تقدم وفام أوجـه التمامـل ،ويفضـي إىل املسـاللة املتبادلـة .وسـنتعلم مـن القـائم مـن مبـادراس
الشفافية ومعاي البياناس املفتوحة ،وحنيت علما باملبادرة الدوليـة للشـفافية يف املعونـة .ونـدرن
كذلك أ ية امللمية الوطنيـة يف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام  ،2015ونشـدد علـى أ يـة إعـداد
تقييمــاس الحتياجــاس البلــدان يف خمتل ـ ا،ــاالس إاس األولويــة إلتاحــة املميــد مــن الشــفافية
والمفالة عن طريق الربت بني االحتياجاس والدعم ،ال سيما يف البلدان النامية.
 - 128اــ أن امل ــول علــى البيانــاس وحــده ال يمفــي ل ســتفادة بشــمل كامــل مـــن
اإلممانــاس ال ـ تتيحاــا البيانــاس لتحقيــق أ ــداف التنميــة املســتدامة وروــد ا واستعراضــاا.
وينبغــي لنــا أن نعمــل علــى كفالــة الووــول علــى نطــان واســل إىل األدواس ال زمــة لتحويــل
البياناس إىل معلوماس مفيدة وعملية .وسندعم اجلاود الراميـة إىل جعـل معـاي البيانـاس قابلـة
ل ستخدام تبادليا ،مبا هعل البياناس املستقاة من م ادر خمتلفـة أسـال للمقارنـة واالسـتخدام.
وندعو اجلااس الفاعلة املعنية ،العام مناا واخلاص ،إىل تقـد مقترحـاس لتحقيـق زيـادة كـب ة
يف اإلملــام بالبيانــاس وامل ــول علياــا واســتخداماا علــى ال ــعيد العــاملي ،دعمــا خلطــة التنميــة
ملا بعد عام .2015
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 - 12٩ونــدعو كــذلك من ومــة األمــم املتحــدة إىل القيــام ،بالتشــاور مــل املؤسســاس املاليــة
الدولية ،بوضل مقـاييس شـفافة لقيـا التقـدم اتـرز يف ّقيـق التنميـة املسـتدامة ال تقـ عنـد
ن يب الفرد من الدخل القـومي ،باالسـتناد إىل املبـادراس القائمـة ،حسـب االقتضـال .وينبغـي
دـــذه املقـــاييس أن تأخـــذ يف املســـبان الفقـــر ميـــل أشـــماله وأبعـــاده ،واألبعـــاد االجتماعيـــة
واالقت ــادية والبي يــة للنــاتل اتلــي ،والثغــراس اديمليــة علــى ايــل املســتوياس .وسنســعى إىل
وضل وتنفيذ األدواس ال زمة لتعمـيم مراعـاة التنميـة املسـتدامة ،إضـافة إىل روـد اثـار التنميـة
املستدامة ملختل األنشطة االقت ادية ،مبا يف إلك السياحة املستدامة.
 - 130وســتمون اليــاس املتابعــة واالســتعراض أساســية يف ّقيــق أ ــداف التنميــة املســتدامة
ووســائل تنفيــذ ا .ونلتــمم بــاالخنراط المامــل ،علــى املســتوياس الــوط واإلقليمــي والــدويل،
يف العمل لمفالة املتابعة امل ئمة والفعالة للنواتل املتوخاة من متويل التنمية وايل وسائل تنفيـذ
خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  .2015ولتحقيــق إلــك ،ســيمون مــن الضــرور كفالــة مشــاركة
الوزاراس املعنية والسلطاس اتلية وال ملاناس الوطنية وامل ـارف املركميـة واجلاـاس التن يميـة
املاليـــة ،إضـــافة إىل أوـــحاإ امل ـــلحة املؤسســـيني الرئيســـيني ،وامل ـــارف اإلمنائيـــة الدوليـــة
األخــرى ،واملؤسســاس املعنيــة األخــرى ،وا،تمــل املــدين ،واألوســاط األكاد يــة ،والقطــاع
اخلــاص .وحنــن نشــجل اللجــان اإلقليميــة التابعــة لألمــم املتحــدة علــى القيــام ،بالتعــاون مــل
امل ــارف واملن مــاس اإلقليميــة ،حبشــد خ اهتــا واآلليــاس القائمــة ،ال ـ مــن أن تركــم علــى
اجلوانب املوضوعية من برنامل العمل املايل.
 - 131وإننا نقدر الـدور الـذ تقـوم بـه عمليـة روـد التمويـل الـذ تقدمـه األمـم املتحـدة
للتنميــة .وحنــن نــدرن الــروابت القائمــة بــني عمليــة متويــل التنميــة ووســائل تنفيــذ خطــة التنميــة
ملا بعد عام  ،2015ونشدد على ضـرورة عمليـة ممرسـة ملتابعـة واسـتعراض النـواتل املتوخـاة
مـن متويــل التنميــة ،وكــذلك ايــل وســائل تنفيــذ خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  ،2015علــى أن
تمون ذه العملية مدتة يف عملية املتابعة واالستعراض ملا بعد عام  2015ال سيبت بشـأهنا
يف مؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنميـة ملـا بعـد عـام  .2015وينبغـي لعمليـة املتابعـة
أن تقيم التقدم اترز ،وّدد العقباس والتحدياس ال تواجه ّقيق النواتل املتوخاة مـن متويـل
التنمية وتعون توف وسـائل التنفيـذ ،كمـا ينبغـي دـا أن تشـجل تبـادل الـدرو املسـتفادة مـن
التجــارإ علــى ال ــعيدين الــوط واإلقليمــي ،وتعــاجل املواضــيل اجلديــدة والناشـ ة إاس ال ــلة
بتنفيذ ذه اخلطة ،عند االقتضال ،وتقـدم تووـياس يف تـال السياسـاس ليتخـذ ا،تمـل الـدويل
إجــرالاس بشــأهنا .وســنعمل أيضــا علــى زيــادة التنســيق والمفــالة يف عمليــاس األمــم املتحــدة،
وعلى تفاد االزدواجية والتداخل بني املناقشاس.

52/53

15-11996

A/CONF.227/L.1

 - 132ونلتــمم باملثــابرة يف العمــل هبــذه اخلطــة ادامــة مــن خ ـ ل عمليــة للمتابعــة ممرســة
ومعــمزة تســتخدم الترتيبــاس املؤسســية القائمــة وتشــمل منتــدى ســنويا للمجلــس االقت ــاد
واالجتمــاعي عــن متابعــة متويــل التنميــة ،تمــون املشــاركة فيــه عامليــة علــى املســتوى املمــومي
الدويل ،ويعلن عنه خ ل الـدورة املاليـة للمجلـس .وتمـون طرائـق املشـاركة يف املنتـدى ـي
نفساا املعمول هبا يف املؤمتراس الدولية لتمويل التنميـة .ويسـتغرن املنتـدى مـا ي ـل إىل سسـة
أيام ،يمر يوم مناا ل جتماع اخلاص الرفيل املستوى مـل مؤسسـاس بريتـون وودز ومن مـة
التجارة العاملية ومؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة (األونمتـاد) ،إضـافة إىل جاـاس معنيـة
مؤسسية وجاـاس معنيـة أخـرى ،حسـب أولويـاس االجتمـاع ونطاقـه ،ويمـر مـا ي ـل إىل
أربعة أيام ملناقشة عملية متابعة واسـتعراض النـواتل املتوخـاة مـن متويـل التنميـة ووسـائل تنفيـذ
خطة التنمية ملا بعـد عـام  .2015وت ـب اسـتنتاجاس وتووـياس املنتـدى املتفـق علياـا علـى
ال ــعيد املمــومي الــدويل يف تمــل عمليــة متابعــة واســتعراض تنفيــذ خطــة التنميــة ملــا بعــد
عام  2015يف إطار املنتدى السياسي الرفيل املستوى املع بالتنميـة املسـتدامة .وباإلضـافة إىل
إلك ،تؤخـذ أيضـا يف املسـبان مـداوالس منتـدى التعـاون اإلمنـائي ،وفقـا للواليـة املنوطـة بـه.
ويعقــد املــوار الرفيــل املســتوى للجمعيــة العامــة بشــأن متويــل التنميــة ســابقا أو تاليــا مباشــرة
للمنتدى السياسي الرفيـل املسـتوىّ ،ـت رعايـة اجلمعيـة العامـة ،علمـا بـأن املنتـدى السياسـي
الرفيل املستوى ينعقد كل أربل سنواس.
 - 133ولمفالــة عمليــة متابعــة معــمزة علــى ال ــعيد العــاملي ،نشــجل األمــني العــام أن يعقــد
اجتماعــا لفرقــة عمــل مشــتركة بــني الوكــاالس ،تضــم املؤسســاس الرئيســية وــاحبة امل ــلحة
ومن ومــة األمــم املتحــدة ،مبــا يف إلــك ال ــناديق والـ امل والوكــاالس املتخ ــة الـ لــدياا
والياس إاس ولة باملتابعة ،بنال علـى اخلـ ة املمتسـبة مـن فرقـة العمـل املعنيـة بروـد الثغـراس
يف تنفيذ األ داف اإلمنائية لأللفية .وتقدم فرقـة العمـل املشـتركة بـني الوكـاالس تقريـرا سـنويا
عن التقدم اترز يف ّقيق النواتل املتوخاة من متويل التنمية وتوف وسـائل تنفيـذ خطـة التنميـة
ملا بعد عام  ،2015وتوفر التوجيه يف املتابعة املمومية الدوليـة دـذه اخلطـة مـن حيـث التقـدم
اتــرز والثغــراس القائمــة يف التنفيــذ والتووــياس الراميــة إىل ااــاإ إجــرالاس ت ــحيحية ،مــل
مراعاة األبعاد الوطنية واإلقليمية.
 - 13٤وسوف نن ر يف مدى املاجة إىل عقد مؤمتر للمتابعة حبلول عام .201٩
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