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[2019متواث/يوريه  8]  

 احملتوايت
 ارصفحة   ارفصل

ر ارقرارات اريت اختةإلإ املؤمتر -األقل   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر  4  ر
ر تنظيم األعمإل قمسإال تنظيمية  خرى -ارثإين   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر  17  ر

ر اتريخ انأقإ  املؤمتر قمكإنه - رم    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر  17  ر
ر احلضور -بأأأإء    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  17  ر
ر افتتإح املؤمتر -جيم    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر  18  ر
ر انتخإب اررايس ق عضإء املكتب اآلخري  - ال    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  18  ر
ر  يرار ارنظإي ارداخلي -إلأأإء    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر  19  ر
ر  يرار جدقل األعمإل  -قاق    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر  19  ر
ر تنظيم األعمإل -اثاي    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر  20  ر
ر ق األ تفويض املمثلني املوفدي     املؤمتر -حإء    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  20  ر
ر ارو األ -طإء    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  20  ر

: ارتحدايت 2030منإيشة عإمة بش ن  قر ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قتنفية خطة ارتنمية املستدامة رأإي  -ارثإرث  
ر قارفرص ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  21  ر

ر تقرير ع  منإيشإت احللقإت احلوارية -اررابع   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر  24  ر
اخلربات ق فضل : املزااي ارنسبية قارفرص املتإحة رلتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قتبإ ل 1احللقة  - رم   

ر املمإرسإت قارتجإرب ارنإجحة ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  24  رر
: ارتحدايت اريت تواجه ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي قتأزيز ا طإر 2احللقة  -بأأأأإء   

ر املؤسسي ارالاثي هلمإ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر  26  ر
يمإ بني بلدان  عمإ رلتأإقن ف 2030: تأزيز قسإال تنفية خطة ارتنمية املستدامة رأإي 3احللقة  -جيم   

ر اجلنوب قارتأإقن ارثالثي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر  28  ر
ر ارتفويض ق األ جلنة تقرير -اخلإمس   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر  31  ر
ر اعتمإ  اروثيقة اخلتإمية رلمؤمتر -ارسإ س   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر  34  ر
ر اعتمإ  تقرير املؤمتر -ارسإبع   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  35  ر
ر اختتإي املؤمتر -ارثإم    ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  36  ر
ر يإامة ارو األ -املرفأل   ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  37  ر
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 الفصل األول
 القرارات اليت اختذها املؤمتر  

 
 *1القرار   

 ابلتعاون املعين الثاين املستتتتتتتتتتتتوى الرفيع املتحدة األمم ؤمترمل اخلتامية آيرس بوينس وثيقة  
 اجلنوب بلدان بني فيما
 

 ،مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى الثاين املعين ابلتعاون فيما بني بلدان اجلنوبإن  
 ،2019 مإرس/آذار 22    20 م يف ارفرتة  آيرس بوينس يف نعقدوقد ا 
 املأح املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى اررفيع ارثأأإين املتحأأدة األمم ملؤمتر اخلتأأإميأأة آيرس بوينس قثيقأأة يعتمتتد - 1 
 ؛(1)اجلنوب بلدان بني فيمإ ابرتأإقن

 اخلتإمية آيرس بوينس قثيقة قارسأأأأأأبأني ارثإرثة  قرهتإ يف ؤيدت أبن ارأإمة اجلمأية يوصتتتت  - 2 
 اريت ابرصأأأأأأأأأأأأأأأي أأأأة ،اجلنوب بلأأأأدان بني فيمأأأأإ ابرتأأأأأإقن املأح املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى اررفيع ارثأأأأإين املتحأأأأدة األمم ملؤمتر

 راملؤمتر اعتمدإلإ
 

 ابلتعاون املعين الثاين املستتتتتتتتتتتتوى الرفيع املتحدة األمم ؤمترمل اخلتامية آيرس بوينس وثيقة  
 **اجلنوب بلدان بني فيما
 
يف ارفرتة م  حن ، رؤسأأأأأأأأأأأأأأأإء اروفو  قاملمثلني ارسأأأأأأأأأأأأأأأإمني رلحكومإت، ا تمأني يف بوينس آيرس  - 1

يف  ثنإء انأقإ  مؤمتر األمم املتحدة اررفيع املسأأأأأأأأأأتوى ارثإين املأح ابرتأإقن  2019آذار/مإرس  22    20
بني بلدان اجلنوب، مبنإسأأأأأأأأأأأأأأبة ارةررى ارسأأأأأأأأأأأأأأنوية األربأني ملؤمتر األمم املتحدة رلتأإقن ارتقح فيمإ بني  فيمإ

تمد خطة عمل بوينس آيرس رتشأأأأأأأأأأأأأأأجيع قتنفية ارتأإقن ، ارةي اع1978اربلدان ارنإمية املأقو  يف عإي 
بني   قر ارتأإقن فيمإ”ارتقح فيمإ بني اربلدان ارنإمية، نؤرد م  جديد  ن املوضوع اررايسي هلةا املؤمتر إلو 

 “ر : ارتحدايت قارفرص2030بلدان اجلنوب قتنفية خطة ارتنمية املستدامة رأإي 
، قخطة عمل   يس  اباب ارصأأأأأإ رة ع  2030ة املسأأأأأتدامة رأإي قجند  ارتزامنإ بتنفية خطة ارتنمي - 2

رإنون األقل/ يسأأأأأأأأأأأمرب   19املؤرخ  33/134قرار اراملؤمتر اردقيل ارثإرث رتمويل ارتنمية، قنؤرد م  جديد 
إ يف مسأأأأطة تطور ارتأإقن فيمإ بني ، ارةي  ير خطة عمل بوينس آيرس، اريت تشأأأأكل مألمإ رايسأأأأي1978

ارأأأةي  ير قثيقأأأة نطقم اخلتأأأإميأأأة ملؤمتر األمم املتحأأأدة  64/222قرار اربلأأأدان اجلنوب قارتأأأأإقن ارثالثي، ق 
 اررفيع املستوى املأح ابرتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوبر 

__________ 

 ؛ قرالطالع على املنإيشة انظر ارفصل ارسإ سر2019 آذار/مإرس 22اعُتمد يف اجللسة ارأإمة اخلإمسة املأقو ة يف  * 
يف قيت الحأل العتمإ إلإ م   جل   خإل ارتصأأأويبإت ارشأأأفوية اريت  (A/CONF.235/3) عيد  صأأأدار نل اروثيقة اخلتإمية  ** 

قبةرك يتضأأأأم   ؛آذار/مإرس 22 جرهتإ األمإنة ارأإمة يبل  ن يتخة املؤمتر  جراءاته يف جلسأأأأته ارأإمة اخلإمسأأأأة املأقو ة يف 
 ارتقرير احلإيل ارصي ة املأتمدة املأّدرة شفوايًر

 (1) A/CONF.235/3ر 

https://undocs.org/ar/A/RES/33/134
https://undocs.org/ar/A/RES/33/134
https://undocs.org/ar/A/RES/33/134
https://undocs.org/ar/A/RES/33/134
https://undocs.org/ar/A/RES/64/222
https://undocs.org/ar/A/RES/64/222
https://undocs.org/ar/A/RES/64/222
https://undocs.org/ar/A/RES/64/222
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/3
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/3
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نداي رلحد م  خلإطر اركوارا قاخلطة احلضأأأأأأأأأأأأأأأرية اجلديدة، قنرحب ابتفإق اب - 3 ريس، ق طإر سأأأأأأأأأأأأأأأا
قنشأأأأأأأأأأأأأأأط    ئيع املؤمترات اررايسأأأأأأأأأأأأأأأية قمؤمترات ارقمة األخرى ذات ارصأأأأأأأأأأأأأأألة اريت عقدهتإ األمم املتحدة 

امليدانني االيتصأأأإ ي قاالجتمإعي قامليإ ي  املتصأأألة إمإ، ق   ئيع يرارات اجلمأية ارأإمة ذات ارصأأألة  يف
 ابرتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قابرتأإقن ارثالثير 

قحنيط علمأأإ بربجمع عمأأل إلأأإفأأإج ارأأةي اعتمأأد  مؤمتر يمأأة بلأأدان اجلنوب األقل، ق طأأإر عمأأل  - 4
مرارش املتألأل بتنفية ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قخطة عمل اردقحة، اريت اعتمدإلإ مؤمتر يمة بلدان 

 اجلنوب ارثإينر
حظ ارت طات اهلإمة اريت جتري يف ارأاليإت ارسأأأأأأأأأأأأيإسأأأأأأأأأأأأية قااليتصأأأأأأأأأأأأإ ية اردقرية، قاريت هتي  قنال - 5

ارظرقا املفضأأأأية    تأزيز ارتأإقن بني بلدان اجلنوب، قارسأأأأأي    نقيأل ارتنمية االيتصأأأأإ ية املسأأأأتدامة، 
 قاالعتمإ  على ارةات قطنيإ قئإعيإر 

ارتنمية نوب قارتأإقن ارثالثي يسأأأأأأأأأأأأأأطمإن يف تنفية خطة قنسأأأأأأأأأأأأأألم أبن ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجل - 6
قيف نقيأل اهلدا ارشأأأأإمل املتمثل يف ارقضأأأأإء على ارفقر اميع  شأأأأكإره ق بأإ  ،  2030أإي املسأأأأتدامة ر

م  حيث مشإطرته اررؤية ارشإملة رلتنمية اروار ة يف  إلداا ارتنمية املستدامة ارسبأة عشر، اريت توااثن بني 
 رلتنمية املستدامةر  -االيتصإ ية قاالجتمإعية قاربيئية  -ثة األبأإ  ارثال

 قنسأأأأأأأأأأأأأأألم أبن ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب اري فيمإ بني بلدان اجلنوب يف  إالت شأأأأأأأأأأأأأأأى - 7
ا إالت االيتصإ ية قاالجتمإعية قارثقإفية قاربيئية قارتقنية، قميك   ن على سبيل املثإل ال احلصر،  ،تشمل

إيإت ثنإاية  ق  يليمية  ق  يإريمية رصأأأأإب اربلدان ارنإمية مبإ ميكنطإ م  نقيأل  إلدافطإ ا ةإاية اري يف سأأأأي
 م  خالل بةل جطو  متضإفرة، مع مراعإة مبإ ئ ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوبر

م  قنسلم أبمهية ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قمإضيه املختلم قخصوصيإته املختلفة، قنؤرد  - 8
جديد ر ينإ أبن ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب مظطر م  مظإإلر ارتضأأأأأأإم  بني شأأأأأأأوب قبلدان اجلنوب، 
يسأأأأأأأأأأطم يف رفإإليتطإ اروطنية، قاعتمإ إلإ على ارةات قطنيإ قئإعيإ، قنقيأل األإلداا ا ةإاية املتفأل عليطإ 

ططإ اروطنيةر ق ن مإإلية ارتأإقن فيمإ بني  قريإ، مبإ يف ذرك  إلداا ارتنمية املستدامة، قفقإً ألقروايهتإ قخط
بلدان اجلنوب قجدقل  عمإره اب  ن ند مهإ بلدان اجلنوب، ق ن يسأأأأأأأتمر االسأأأأأأأرتشأأأأأأأإ  يف ذرك مببإ ئ 
احرتاي ارسيإ ة اروطنية، قتويل اربلدان اثمإي  مورإلإ بنفسطإ، قاالستقالرية، قاملسإقاة، قعدي فرض ارشرقط، 

 لية، قاملنفأة املتبإ رةر قعدي ارتدخل يف ارشؤقن ارداخ
طإبع طوعي قتشأأأأأأأإرري قيإام على ارطلب، يتسأأأأأأأم بارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب أبن قنأرتا  - 9

سأأأأأأأتند     إلدافطإ املشأأأأأأأرترة ق   تضأأأأأأأإمنطإر ياملتبإ رة، ق ارتأإطم م  اخلربات املشأأأأأأأرترة قمشأأأأأأأإعر قينبثأل 
   اثاي ة تنوع فرص ارتنميةر قال ينب ي اعتبإر قندرك رةرك  ن ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب يفضأأأأأأأأأأأأأأأي 
 ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب مبثإبة مسإعدة  ةإاية رمسيةر

قنؤرد  ن ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب ريس بديال رلتأإقن بني بلدان ارشأأأأمإل قبلدان اجلنوب  - 10
 بل مكمال رهر

 قنسلم بضرقرة تأزيز ارفأإرية ا ةإاية رلتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثير  - 11
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قندرك رةرك  ن ارتأإقن ارثالثي ُيكمّال قُيضأأأأأأأأأأأأأيم ييمة    ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب م   - 12
ار  قاخلربات املو مزيد م  على  ، على نطإق  قسأأأأأأأأأأأأأأأع،خالل متكني اربلدان ارنإمية ارطإربة م  احلصأأأأأأأأأأأأأأأول

م   جأأل نقيأل  إلأأدافطأأإ ا ةأأإايأأة اروطنيأأة قاألإلأأداا ا ةأأإايأأة  قارقأأدرات اريت تقرر إلي   أأإ  أأإجأأة  ريطأأإ
 املستدامة املتفأل عليطإ  قريإر 

قنسلم أبن رلبلدان ارنإمية عإ ًة قجطإت نظر مشرترة  اثاء اسرتاتيجيإت ق قروايت ارتنمية اروطنية  - 13
 ةإاية متمإثلةر قرةرك، يشأأأأأأكل ارتقإرب يف ارتجإرب عإمال حفإاثا رايسأأأأأأيإ يف تأزيز عندمإ تواجه ندايت 

تنمية ارقدرات يف اربلدان ارنإمية، قيأزاث يف إلةا ارصأأد  مبإ ئ ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوبر قم  املطم 
 تأزيز ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب م   جل نقيأل  مكإجهتإ ا ةإاية رإملةر 

قنشأأأأأد  على ضأأأأأرقرة تشأأأأأجيع ييإي  تمأإت مسأأأأأإملة جإمأة م   جل نقيأل ارتنمية املسأأأأأتدامة،  - 14
قعلى  نشأأإء مؤسأأسأأإت فأإرة خإضأأأة رلمسأأإءرة قشأأإملة رلجميع على املسأأتوايت رإفةر قسأأيشأأّكل احلكم 

نظم  اررشأأأيد، قسأأأيإ ة ارقإنون، قحقوق ا نسأأأإن، قاحلرايت األسأأأإسأأأية، قاالسأأأتفإ ة املتكإفئة م  خدمإت
ارأدارة املنصأأأأأأأأأأأأأأأفة، قتدابط مكإفحة ارفسأأأأأأأأأأأأأأأإ  قاحلد م  ارتدفقإت املإرية  ط املشأأأأأأأأأأأأأأأرقعة جزءا ال يتجز  

 جطو جر  م 
قنسأأأأأأأأأأأأأأألم أبن ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي ميكّانإن اربلدان ارنإمية م  نقيأل  - 15

 مور، اروحدة قارتأإقن ارلةي  يسأأأأأطمإن يف  يإمة  ارتنمية املسأأأأأتدامة م  خالل ارشأأأأأرارة، قيأزاثان، يف ئلة
 نظإي ايتصإ ي  قيل عإ ل قمنصمر 

قنالحظ  ن ارتأإقن بني ارشأأأأأأأمإل قاجلنوب يفل ميثل يف ارأقو  ارقليلة املإضأأأأأأأية ارطريقة اررايسأأأأأأأية  - 16
ر  ع ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب نطإيه يف تلك األثنإء، قيسأأأأأأأأأأأأأأّ رلتأإقن ا ةإاي، قمع ذرك فقد قسأأأأأأأأأأأأأأأ 

عي قعّزاث مسأأأأأإمهته يف ارتنمية ارتكإمل ا يليمي ق قن ا يليمي قاأليإريمي، ققفر ُ ُجإً مبتكرة رلأمل اجلمإ
املسأأأأأأتدامة أببأإ إلإ ارثالثةر قنقر اضأأأأأأفإء ارطإبع املؤسأأأأأأسأأأأأأي تدرايإ على ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب 
ق  مإجه م  يبل بأض اربلدان قاملنإطأل يف ارسأأأأأيإسأأأأأإت اريت تتخةإلإر قيد حدثت اثاي ة يف عد  اجلطإت 

املصأأأأأأأأألحة املتأد قن، قاركيإجت  قن اروطنية قارربملإنيون،  ارفإعلة يف  إل ارتنمية، مبإ يف ذرك  صأأأأأأأأأحإب
قا تمع املدين، قارقطإع اخلإص، ق موعإت املتطوعني، قاملنظمإت اردينية، قاملنظمإت اخلطية، قاألقسأأأأإط 
ارألمية قارتكنوروجية، قاملؤسأأأأأأأسأأأأأأأإت قمرارز ارفكر، قاملؤسأأأأأأأسأأأأأأأإت األرإ ميية، حسأأأأأأأب االيتضأأأأأأأإءر قتوفُر 

تأد ة األطراا، قاملصأأأإرا قارصأأأنإ يأل اردقرية قا يليمية، مبإ يف ذرك املصأأأإرا قارصأأأنإ يأل املؤسأأأسأأأإُت امل
 اريت  نش هتإ اربلدان ارنإمية حديثإ، اردعَم املإيل ملبإ رات ارتأإقن بني بلدان اجلنوبر 

شئة، قنقر أبن اربلدان ارنإمية مإ اثارت تواجه ندايت خططة، قتواجه رةرك ندايت جديدة قج - 17
، قنسأأأأأأألم ابحلإجة    تأزيز ارقدرات يف اربلدان ارنإمية، م  2030أإي ر ارتنمية املسأأأأأأأتدامة يف تنفية خطة

خالل تأزيز املوار ، قبنإء ارقدرات قاملؤسسإت قاخلربات قاملوار  اربشرية احمللية، حسب االيتضإء، رإلسطإي 
ميةر قنسأأأأأأأأأأأأأأألم ابحلإجة    ارتأإقن اردقيل يف  إل يف  قروايت ارتنمية اروطنية، بنإء على طلب اربلدان ارنإ

 ارتنمية م   جل نسني فطم املنظور املتأد  األبأإ ر
قنأرتا  يضأأأأأأأأأأأأأأأإ أبن ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي يتخةان بشأأأأأأأأأأأأأأأكل متزايد  - 18

ات، قارتدريب، قبنإء  شأأأأأأأأأكإال خلتلفة ال تكم ع  ارتطور، تشأأأأأأأأأمل ارتأإقن ارتقح، قتبإ ل املأإرا قاخلرب 
ارقدرات، قنقل ارتكنوروجيإ بشأأأأأأأأأرقط متفأل عليطإ بني األطراا، قهتدا    نقيأل ارتنمية املسأأأأأأأأأتدامة م  
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خالل تأزيز ارتأإقن االيتصإ ي بطرق تشمل ارتجإرة، قاالستثمإر، قتطوير اهليإرل األسإسية قارقدرة على 
ةااي قارت ةية، قسأأأأأالمة األ ةية، قارصأأأأأحة، قارطإية، قاحلد االتصأأأأأإل، قارزراعة قارتنمية ارريفية، قاألم  ار 

م  خلإطر اركوارا، قارتصأأأدي رت ط املنإخ، قرةرك ارتألم املتبإ ل، قتنسأأأيأل ارسأأأيإسأأأإت قاالسأأأرتاتيجيإت 
 ا ةإاية فيمإ بني اربلدان ارنإميةر 

يز املسأأأإقاة بني اجلنسأأأني قنقأأأأأأأأأأأأأأأأأأر اسأأأطإي ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي يف تأز  - 19
قمتكني ارنسأأأأأأإء قارفتيإت يف  إل ارتنمية املسأأأأأأتدامة، قنشأأأأأأجع على بةل املزيد م  اجلطو  م   جل تأميم 

 املنظور اجلنسإين يف طرااأل ارتأإقن إلة ر
قنالحظ اردقر ارةي تؤ يه ارتجإرة يف ارنمو قارتنمية االيتصإ ية رلبلدان ارنإمية، قنسلم ابملسإمهة  - 20

اهلأأأإمأأأة رلتأأأأإقن فيمأأأإ بني بلأأأدان اجلنوب قارتأأأأإقن ارثالثي يف  أأأإل ارتجأأأإرة قيأأأدرهتأأأإ على تأزيز ارتنميأأأة 
املسأأأأتدامة، قنؤرد م  جديد يف إلةا ارصأأأأد   مهية تأزيز ارتجإرة فيمإ بني بلدان اجلنوب بطريقة متسأأأأقة يف 

 ارتجإرية فيمإ بني اربلدان ارنإميةر   طإر منظمة ارتجإرة ارأإملية، مبإ يف ذرك ارنظإي ارأإملي رألفضليإت
قنؤرد م  جديد اردقر اررايسأأأأأي ارةي تضأأأأأطلع به األمم املتحدة، قصأأأأأنإ يقطإ قبرا طإ ققرإالهتإ  - 21

األفرية ارقطرية ارتإبأة ارتإبأة رألمم املتحدة مبإ يف ذرك  ا يليمية لجإنارق  ،املتخصصة ققرإالهتإ  ط املقيمة
ارتأإقن فيمإ بني اربلدان ارنإمية قارتأإقن ارثالثي قتأزيزمهإ، مع ارت ريد م  جديد  يف  عم ،رألمم املتحدة

 على  ن رل بلد يتحمل املسؤقرية ع  تنميته يف املقإي األقلر 
قنسلم ابردقر املتزايد ارةي تؤ يه ارشرارإت ارشإملة يف ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن  - 22

اة اريت تسأأأأأأأأأأأإعد على نسأأأأأأأأأأأني األثر قاألعمإل امليدانية، مع ا يرار أبن احلكومإت ارثالثي، بوصأأأأأأأأأأأفطإ األ 
تتحمل اردقر اررايسأأأأأأأأأأأي يف تنسأأأأأأأأأأأيأل قييإ ة اجلطو  ا ةإاية، قندعو ئيع اجلطإت ارفإعلة يف  إل ارتأإقن 

مية م  خالل ا ةإاي    املشأأأأإررة بصأأأأورة  ديةر رمإ نرحب ابردقر املتزايد ارةي تضأأأأطلع به اربلدان ارنإ
 ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي م   جل تنفية  إلداا ارتنمية املستدامةر 

قنسأأألم أبمهية تبإ ل املأإرا قاخلربات ق فضأأأل املمإرسأأأإت بشأأأ ن ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب  - 23
تدامة قتنفية  ارتنمية املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة خطة قارتأإقن ارثالثي، على  سأأأأأأأأأأأأأأأإس طوعي، يف نقيأل ارتنمية املسأأأأأأأأأأأأأأأ

 ر 2030 أإير
قب ية مضأأأأأأأأأأأأأأأإعفة ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي، قتأزيز اردعم املقدي رلجطو   - 24

 ، فإننإ: 2030أإي ر ارتنمية املستدامةا ةإاية اروطنية قا يليمية م   جل نقيأل خطة 
قر يد مّكنت بأض اربلدان ارنإمية، أبن سأأأأأيإسأأأأأإت قاسأأأأأرتاتيجيإت احلد م  ارف نستتتتلم ) ( 

يتمإشى مع  قضإعطإ قيفرقفطإ اروطنية، م  انتشإل املاليني م  مواطنيطإ م  براث  ارفقر املديع، قندعو  مبإ
ئيع  صحإب املصلحة ذقي ارصلة    تبإ ل مأإرفطم قخرباهتم، ال سيمإ ُ ُع ارتنمية ارنإبأة م  ارداخل، 

ة    ارقضأأأأأإء على ارفقر اميع  شأأأأأكإره ق بأإ   ع  طريأل ارتأإقن فيمإ بني م   جل تكثيم اجلطو  اررامي
 بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي؛ 

اربلدان املتقدمة ارنمو قاربلدان ارنإمية قئيع  صحإب املصلحة املأنيني    تأزيز  ندعو )ب( 
أزيز  بأإ  االسأأأأتدامة االيتصأأأأإ ية ع  طريأل ت 2030أإي ر ارتنمية املسأأأأتدامةاجلطو  اررامية    تنفية خطة 
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قاالجتمإعية قاربيئية، مبإ يشأأأأأأأأأأمل تأزيزإلإ يف ئيع سأأأأأأأأأأيإسأأأأأأأأأأإت ق نشأأأأأأأأأأطة ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب 
 قارتأإقن ارثالثي رضمإن اتبإع  ع  رثر مشواًل قاتسإيإً يف ارتنمية املستدامة؛ 

ا يليمية قارثنإاية    ارنظر يف املؤسأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأإت املإرية قا ةإاية املتأد ة األطراا ق  ندعو )ج( 
 اثاي ة املوار  املإرية قارتأإقن ارتقح م   جل تأزيز ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي؛

على ضأأأأأأأأأرقرة االسأأأأأأأأأتفإ ة م   قر ارتأإقن بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي  نشتتتتتتتد  ) ( 
نإعية، قضأأأمإن األم  ار ةااي قارت ةية، بطرق تشأأأمل روسأأأيلة رتأزيز ق عم املشأأأإريع ارصأأأنإعية قشأأأبه ارصأأأ

تأزيز ارزراعة املستدامة قارنظم ار ةااية، قجتطيز األ ةية قارصنإعإت ارزراعية، اريت ميك  ربططإ مع سالسل 
 ارقيمة ارأإملية قارتصدي بفأإرية الحتيإجإت ارسوق يف اربلدان ارنإمية؛ 

 يليمية قعإملية جديدة، ممإ سأأيسأأطم يف  نشأأإء مؤسأأسأأإت قمصأأإرا قصأأنإ يأل  نالحظ )ه( 
، قنؤرد  مهية   ارة إلة  2030أإي ر ارتنمية املسأأأأأأأأأأتدامةتأزيز ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قتنفية خطة 

 املؤسسإت بطريقة تتسم ابرشفإفية قاركفإءة؛ 
ارزاي ة يف مسأأأتوايت ارديون على ارصأأأأيد ارأإملي، قندعو املقرتضأأأني  نالحظ مع القلق )ق( 

قارداانني    ارتصأأأأأأأأأأأأأأأدي، على سأأأأأأأأأأأأأأأبيل األقروية، رلتحدايت املرتبطة ابرقدرة على نمل ارديون ملنع األثر 
  إلداا ارتنمية املستدامة؛   جنإاثارسليب على ارتنمية ارطويلة األجل قعلى 

اعتمإ   ق تأزيز سيإسإت قطنية م   جل ارنطوض ابرتأإقن  اربلدان ارنإمية على نشجع )اث( 
فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي، قتأزيز يدرة آريإت ارتنسأأأأأأأأأأأأأأأيأل اروطنية ق قن اروطنية، حسأأأأأأأأأأأأأأأب 
االيتضأأأأإء، على نسأأأأني تنسأأأأيأل ارسأأأأيإسأأأأإت، قتبإ ل املأإرا قاردرقس املسأأأأتفإ ة قاملمإرسأأأأإت ارسأأأأليمة، 

بطرق تشأأأأأأأأأأأأمل ارتبإ ل ارطوعي رلخربات قاردراية ارفنية قفقإ رلسأأأأأأأأأأأأيإسأأأأأأأأأأأأإت قتكييم إلة  املمإرسأأأأأأأأأأأأإت، 
 قاألقروايت اروطنية م   جل ارتنمية؛

اربلدان املتقدمة ارنمو قاربلدان ارنإمية على ارقيإي، م  خالل ارتأإقن فيمإ بني  نشتتتتتجع )ح( 
قلطإ بشأأأأرقط متفأل عليطإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي، بتأزيز  مكإنية احلصأأأأول على ارتكنوروجيإ قن

األطراا، مع مراعإة األطر ارقإنونية اروطنية رلبلدان ارنإمية، قنشأأأأأجع على توسأأأأأيع نطإق ارتأإقن فيمإ بني 
بلأأدان اجلنوب يف  أأإل ارتطورات ارتكنوروجيأأة، مبأأإ يف ذرأأك ارتأأأإقن على ايتنأأإء ارقأأدرات ارالاثمأأة رلبحأث 

ملألومإت، اريت تشأأمل منتجي قمسأأتخدمي ارتكنوروجيإ فضأأال ع  قارتطوير، ق  ارة شأأبكإت ارتكنوروجيإ قا
ارأإملني على بنإء اهليإرل األسأأأأأأإسأأأأأأية قتنمية املوار  اربشأأأأأأريةر قنشأأأأأأد   يضأأأأأأإ على احلإجة    تأزيز تطوير 

 قنقل قنشر ارتكنوروجيإت ارسليمة بيئيإ قنشرإلإ    اربلدان ارنإمية بشرقط متفأل عليطإ بني األطراا؛ 
مرارز االمتيإاث املأنية، قفقإ رلسأأأأأأأأأيإسأأأأأأأأأإت قاألقروايت ا ةإاية اروطنية،    تأزيز  ندعو )ط( 

برامع ارتأأأأإقن فيمأأأإ بني بلأأأدان اجلنوب قتبأأأإ ل اخلربات فيمأأأإ بني ارتجمأأأأإت  قن ا يليميأأأة قا يليميأأأة، 
قنية عرب حسأأأب االيتضأأأإء، إدا بنإء ارشأأأرارإت بني  صأأأحإب املصأأألحة املتأد ي  قاألطر قارربامع ارتأإ

احلأأدق  ارراميأأة    توسأأأأأأأأأأأأأأأيع نطأأإق  فضأأأأأأأأأأأأأأأأل املمأأإرسأأأأأأأأأأأأأأأأإت اريت ميك   ن تأو  ابرفأأإاأأدة على ارأأأديأأد م  
 ارنإمية؛ اربلدان

اسأأأطإي مرارز ارفكر، ق تمأإت املمإرسأأأني، قشأأأبكإت ق فرية اخلرباء يف نسأأأني  نشتتيد )ي( 
يإجت األمم املتحدة على مواصأأأأألة ممإرسأأأأأإت ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي، قنشأأأأأجع ر
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ارأمل، حسأأأأأأأأأأب االيتضأأأأأأأأأأإء، مع إلة  املنظمإت مبزيد م  ارفأإرية يف اجلطو  اررامية    نسأأأأأأأأأأني فطم  قر 
 2030قأتثط ارتأأإقن فيمأإ بني بلأدان اجلنوب قارتأأإقن ارثالثي يف تنفيأة خطأة ارتنميأة املسأأأأأأأأأأأأأأأتأدامأة رأأإي 

 ؛ 2063إ  األفريقي رأإي قاألطر ا ةإاية ا يليمية مثل خطة االن
 ن ارفسأإ  قارتدفقإت املإرية  ط املشأرقعة يأيقإن ارتنمية االيتصأإ ية، قيأّمقإن  نالحظ )ك( 

عدي املسأأأأإقاة يف اردخل، قنّدان م  تأبئة املوار  احمللية م   جل ارتنمية املسأأأأتدامة يف اربلدان ارنإميةر قيف 
ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي قنشجأطإ على  إلةا ارصد ، ندعو ئيع اربلدان    اثاي ة

ارقيإي بةرك، بطرق تشمل تبإ ل املأإرا قاملمإرسإت ارسليمة ملنع ارفسإ  قارتدفقإت املإرية  ط املشرقعة 
 تأزيز املمإرسإت اجليدة بش ن  عإ ة األصول؛ إ يف ذرك م  خالل قمكإفحتطمإ، مب

رلجنة اررفيأة املسأأأأأأتوى املأنية ابرتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب،   عمنإ نؤكد من جديد )ل( 
ق يب ابرلجنة  ن تواصأأأأأأل، يف حدق  املوار  املتإحة، املشأأأأأأإررة مع اردقل األعضأأأأأأإء يف مشأأأأأأإقرات شأأأأأأإملة 
قشأأأأأأأفإفة، خالل  قراهتإ ارأإ ية، ترمي    اثاي ة تأزيز ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي م  
خالل ارتألم م  األيران، قتبإ ل املأإرا قاخلربات،  ضأأأأأأإفة     فضأأأأأأل املمإرسأأأأأأإت على  سأأأأأأإس طوعي، 
بطرق تشأأأأأأأأأأأأأمل، يف ئلة  مور، عقد منإيشأأأأأأأأأأأأأإت يف  طإر اجتمإعإت مإادة مسأأأأأأأأأأأأأتديرة، ق جراء حوارات 

 تفإعلية، قتقدمي توصيإت، حسب االيتضإء،    اجلمأية ارأإمة؛ 
إ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي ميثل فرصأأأأأأأأأة ردعم اربلدان أبن ارتأإقن فيم نستتتتتتتلم )ي( 

ارنإمية يف قضع اسرتاتيجيإت يإبلة رلتنفية م   جل تأزيز املؤسسإت ارص رى قارص طة قاملتوسطة احلجم، 
قنسأأأأأألم  يضأأأأأأإ أبن ارتأإقن  ربوصأأأأأأفطإ عإمال م  عوامل ارتنمية املسأأأأأأتدامة، مبإ يف ذرك ارتصأأأأأأنيع املسأأأأأأتداي

بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي ينب ي هلمإ  ن يأزاثا يدرة اربلدان ارنإمية على قضأأأأع اسأأأأرتاتيجيإت  بني فيمإ
لمؤسأأأأأأسأأأأأأإت ارصأأأأأأ رى قارصأأأأأأ طة قاملتوسأأأأأأطة احلجم تتي  هلإ ارنمو قاالاث إلإر، رهتدا    هتيئة بيئة مواتية 

 ارنمو االيتصإ ي املستداير  قبنإء يدرهتإ على ا سطإي بقدر  ررب يف توفط ارأمل ارالاأل رلجميع قنقيأل
قنشأأأأأأأأأأأأأأأجع اربلأأدان ارنأأإميأأة على تطوير نظم تتو  إلي اثمأأإمطأأإ م   جأأل تقييم نوعيأأة ق ثر برامع  - 25

ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي، قنسني عملية ئع اربيإجت على املستوى اروطح رتأزيز 
ا ار رض، حسأأأأأب االيتضأأأأأإء، قاضأأأأأأني يف اعتبإرج املبإ ئ ارتأإقن يف تطوير املنطجيإت قا حصأأأأأإءات هلة

احملد ة قاخلصأأأأأأأأأأأأأأإال ارفريدة رلتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب، قنشأأأأأأأأأأأأأأجع ئيع اجلطإت ارفإعلة على  عم 
املبإ رات اررامية    ئع املألومإت قاربيإجت قتنسأأأأأأأأيقطإ قنشأأأأأأأأرإلإ قتقييم ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب، 

 لدان ارنإميةر بنإء على طلب ارب
قيف إلةا ارصأأأأأأأأأأد ، ندعو اربلدان ارنإمية املطتمة    املشأأأأأأأأأأإررة يف املشأأأأأأأأأأإقرات اريت جتري يف  طإر  - 26

احملأأإفأأل احلكوميأأة ارأأدقريأأة ذات ارصأأأأأأأأأأأأأأألأأة ابرتأأأإقن فيمأأإ بني بلأأدان اجلنوب قارتأأأإقن  ق ارلجأأإن ا يليميأأة 
نطجيإت ارطوعية  ط امللزمة، ابالسأأتفإ ة م  ارثالثي،  ق املنظمإت ا يليمية، حسأأب االيتضأأإء، بشأأ ن امل

اخلربات ارقإامة، مع مراعإة خصأأأوصأأأيإت خلتلم طرااأل ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب، قاحرتاي ارتنوع يف 
ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب يف  طإر ارنُّطع اروطنيةر قيف إلةا ارصأأأأأأأأأأأأأأد ، حنيط علمإ ابجلطو  اريت تبةهلإ 

ية اريت قضأأأأأأأأأأأأأت منطجيإت رلتخطيط قاررصأأأأأأأأأأأأد، قييإس قتقييم ارتأإقن فيمإ بني بلدان بأض اربلدان ارنإم
اجلنوب قارتأإقن ارثالثي يف منإطقطإ على  سأأأأأأأإس طوعي قملصأأأأأأألحة بأض اربلدان ارنإمية م   جل قضأأأأأأأع 

 منطجية رلمحإسبة قتقييم ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثير
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 عإ ة تنشأأأأأأأأأأأأأأيط منظومة األمم املتحدة ا ةإاية ردعم قتأزيز ارتأإقن ق ذ نشأأأأأأأأأأأأأأد  على ضأأأأأأأأأأأأأأرقرة  - 27
 ، فإننإ: 2030أإي ارتنمية املستدامة ربني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي، إدا تنفية خطة  فيمإ

 ن ارأديد م  ريإجت األمم املتحدة يد    ت ارتأإقن فيمإ بني  نالحظ مع التقدير ) ( 
قن ارثالثي يف األطر االسرتاتيجية قخطط ارأمل اخلإصة بكل منطإ قصممت مبإ رات بلدان اجلنوب قارتأإ

مبتكرة رلتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي رفإادة اربلدان ارنإمية؛ ق نش ت  ق عزاثت قحدات 
ن اجلنوب متخصأأأأأصأأأأأة ققضأأأأأأت برامع قررسأأأأأت هلإ املوار  اربشأأأأأرية قاملإرية رلنطوض ابرتأإقن فيمإ بني بلدا

قارتأإقن ارثالثي؛ قيف إلةا ارسأأأأأأأأأيإق، نشأأأأأأأأأجع منظومة األمم املتحدة ا ةإاية على مواصأأأأأأأأألة   راج ارتأإقن 
بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي يف ارسأأأأأأيإسأأأأأأإت قارربامع قاألطر االسأأأأأأرتاتيجية ق طإلإ م    قات  فيمإ

نحو ارةي توافأل عليه  إرس   ارهتإ، قتقدمي ارتخطيط، مبإ يف ذرك املؤشأرات قاملنطجيإت املنإسأبة، على ار
اردعم رتبإ ل املمإرسأأأأإت ارسأأأأليمة بشأأأأ ن ارسأأأأيإسأأأأإت قارنّأُطع املبتكرة فيمإ بني اربلدان ارنإمية، مع مراعإة 

ارصأأأأأأأأأأإ رة ع  املؤمتر اردقيل ارثإرث رتمويل  ، قخطة عمل   يس  اباب2030أإي ارتنمية املسأأأأأأأأأأتدامة رخطة 
 طإر ارأإملي رتمويل ارتنمية املستدامة؛ ارتنمية، اريت ند  ا 

   منظومة األمم املتحدة ا ةإاية  ن تواصأأأأأأأأأأأأأأأل تقدمي  عمطإ، يف حدق  املوار   نطلب )ب( 
املتإحة قمبوافقة احلكومإت املأنية، رتأزيز املؤسأأأأأسأأأأأإت اربحثية ارأإمة ذات ارصأأأأألة قاملؤسأأأأأسأأأأأإت األرإ ميية 

االمتيإاث ا يليمية  ق املواضأأأأأأأيأية ذات ارصأأأأأأألة، بوصأأأأأأأفطإ  مإر   قمرارز ارفكر قارشأأأأأأأبكإت املأرفية قمرارز
 مؤسسية رتنمية املأإرا قتبإ هلإ بش ن مبإ رات ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي؛ 

منظومة األمم املتحدة ا ةإاية    مسأأأأأأأأأأأأأأأإعدة اربلدان ارنإمية، بنإء على طلبطإ،  ندعو )ج( 
شأأأرية قاملؤسأأأسأأأية ارالاثمة روضأأأع قتنفية ارسأأأيإسأأأإت قاالسأأأرتاتيجيإت قارربامع ا ةإاية على بنإء ارقدرات ارب

اروطنية املتألقة ابرتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي، مبإ يشأأأأأأأمل تبإ ل املمإرسأأأأأأأإت ارسأأأأأأأليمة 
قالايهتإ قخطططإ  قاخلربات املسأأأأأتقإة م  بلدان اجلنوب، ال سأأأأأيمإ مع  يل اربلدان ةوا، قبطريقة تتسأأأأأأل مع

االسأأأأأأأرتاتيجية، قارتشأأأأأأأجيع على نقل ارتكنوروجيإت قفأل شأأأأأأأرقط متفأل عليطإ بني األطراا مبإ يأو  ابرنفع 
 على اربلدان ارنإمية ملأإجلة املسإال املرتبطة ابرقضإء على ارفقر قارتنمية املستدامة؛ 

منظومة األمم املتحدة ا ةإاية على تأزيز مسأأأأأأأأإعدهتإ رلبلدان ارنإمية على اربحث  حنث ) ( 
ع  شررإء حمتملني رلتأإقن يف ا إالت االسرتاتيجية اريت ند إلإ اربلدان ارنإمية، مبإ يتمإشى مع سيإسإهتإ 

رطلب قعلى حنو قخطططإ ا ةإاية اروطنية، قارأمل بصفة عنصر مسإعد على بنإء إلة  ارشرارإت، عند ا
 يتفأل مع قالايت رل ريإن م  ريإجت منظومة األمم املتحدة ا ةإاية؛ 

ارأأدعم  ، يف حأأدق  املوار  ارقأأإامأأة،   منظومأأة األمم املتحأأدة ا ةأأإايأأة  ن تأزاث نطلتتب )إلأ( 
، تأزيز بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي يف  إالت تشأأأأأأمل، يف ئلة  مور ارةي تقدمه    ارتأإقن فيمإ

بنإء ارقدرات، قارتكإمل ا يليمي، قاررقابط األيإريمية، قاررتابط بني اهليإرل األسأأأأأأأأأأأإسأأأأأأأأأأأية قتنمية ارقدرات 
ا نتإجية اروطنية م  خالل تنسأأأأأأيأل ارسأأأأأأيإسأأأأأأإت ارأإمة، قتبإ ل املأإرا، قاالبتكإرات ارتكنوروجية قنقل 

 إالت ارتنمية املسأأأأأأأأتدامة، مثل ارقضأأأأأأأأإء  ارتكنوروجيإ بشأأأأأأأأرقط متفأل عليطإ بني األطراا، قيف ارأديد م 
 على ارفقر قاملسإقاة بني اجلنسني قمتكني ارنسإء قارفتيإتر

ئيع ريإجت األمم املتحدة    نسأأني ارفأإرية قاالتسأأإق قارتنسأأيأل قارتكإمل يف  ندعو )ق( 
 نشأأأأأأأأأطتطإ ارتنفيةية ردعم ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي، قفقإ رلخطط ا ةإاية اروطنية، 
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ط علمإ ابرتدابط قيف إلةا ارسأأأأأأأأأأأيإق، حني رق طإر عمل األمم املتحدة رلمسأأأأأأأأأأأإعدة ا ةإاية، ققالية رل منطإ
املتخةة روضأأع اسأأرتاتيجية على نطإق منظومة األمم املتحدة أبسأأرإلإ بشأأ ن ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب 
بقيإ ة مكتب األمم املتحدة رلتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب م  خالل اآلرية املشأأأأأأأأأرترة بني قرإالت األمم 

ارثالثي، مع مراعإة ارأمل اجلإري  عإ ة تنظيم منظومة  املتحدة رلتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن
 األمم املتحدة ا ةإاية ق بقإء اردقل األعضإء على علم اتي ابملستجدات؛

على برجمع األمم املتحدة ا ةإاي السأأأأأأأأأأأأأأأتضأأأأأأأأأأأأأأأإفته مكتب األمم املتحدة رلتأإقن  نثين )اث( 
ُ ُع ارتأأإقن فيمأإ بني بلأدان اجلنوب رتحقيأل بني بلأدان اجلنوب، رسأأأأأأأأأأأأأأأنوات عأديأدة، قارتزامأه بتأزيز  فيمأإ

ارتنمية املستدامة؛ قندعو برجمع األمم املتحدة ا ةإاي    مواصلة استضإفة املكتب نت  شراا ا لس 
ارتنفيةي رربجمع األمم املتحدة ا ةإاي، قندعو اجلمأية ارأإمة    مواصأأأأأأأأأأأأأأألة تقدمي ارتوجيه، قنطلب    

 لة ارأمل بش ن إلة  املس رة؛ األمني ارأإي مواص
م  جديد اروالية قاردقر املررزي املنوَطنين مبكتب األمم املتحدة رلتأإقن فيمإ بني  نؤكد )ح( 

بلدان اجلنوب بوصأأأأفه مررز ارتنسأأأأيأل املأح بتأزيز قتيسأأأأط ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي 
قيف إلةا ارصأد ، ندعو  رنطإق منظومة األمم املتحدة أبسأرإلإ م   جل ارتنمية، على ارصأأيد ارأإملي قعلى

مكتب األمم املتحدة رلتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب    مواصأأأأأأألة  عم احلوارات ارسأأأأأأأيإسأأأأأأأإتية، قارربامع، 
قبنإء ارقدرات، قتقدمي اردعم    اردقل األعضأأأأأأأأأأأأأأأإء  يإمة شأأأأأأأأأأأأأأأرارإت رلتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب 

 ، قارتمكني م  تبإ ل املمإرسإت ارسليمة قاخلربات؛قارتأإقن ارثالثي
ابرأأدقر ارأأةي تؤ يأأه ارلجأأإن ا يليميأأة ارتأأإبأأأة رألمم املتحأأدة يف  عم مبأأإ رات  نعرتف )ط( 

ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي، قفقإ روالية رل منطإ، مع مراعإة ا صأأأأأأأأأأأأأأأالحإت اجلإرية 
اية، م  خالل األنشأأأأأأأأأأطة اجلإرية مثل تأزيز اررتابط، قتسأأأأأأأأأأخط املوار  اربشأأأأأأأأأأرية ملنظومة األمم املتحدة ا ةإ

ق طإلإ م  املوار  املتوفرة يف ارشأبكإت املأرفية، قارشأرارإت، قارقدرات ارتقنية قاربحثية ذات ارصألة، رتأزيز 
ليمي قاأليإريمي، ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي على رل م  ارصأيد  قن ا يليمي قا ي

قم  خالل مواصأأأأأألة تقدمي اردعم ارتقح قاملتألأل ابرسأأأأأأيإسأأأأأأإت قاربحوا رلبلدان اروايأة يف منإطقطإ، قم  
خالل ارتأإقن، حسأأأأأأأأأأأب االيتضأأأأأأأأأأأإء، مع األفرية ارقطرية ارتإبأة رألمم املتحدة ملواصأأأأأأأأأأألة  عم يدرة اردقل 

لدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي  ن نقأل  ررب  ثر األعضأأأأأأأأأأأأأأإء يف ا إالت اريت ميك  فيطإ رلتأإقن فيمإ بني ب
  ةإاي؛ 

منظومأأأة األمم املتحأأأدة على مواصأأأأأأأأأأأأأأألأأأة تقأأأدمي ارأأأدعم    املنظمأأأإت ا يليميأأأة  حنتتتث )ي( 
ا يليمية ملواصأألة ارتشأأجيع على املمإرسأأإت ا ةإاية اريت تتسأأم ابرشأأفإفية قتكون مسأأتدامة قخإضأأة  ق قن

شأأأرارإت، إدا تشأأأجيع قتوسأأأيع نطإق  فضأأأل املمإرسأأأإت رفإادة اربلدان رلمسأأأإءرة، قمتكني املزيد م  ار
 ارنإميةر 

ق ذ ندرك  ن ارتأإقن ارثالثي إلو  سأأأأألوب ربنإء ارشأأأأأرارإت قارثقة فيمإ بني ئيع ارشأأأأأررإء، امع  - 28
موار  قيدرات متنوعة ميسأأأأأأأأأأأأأأأك بزمإمطإ اربلد ارنإمي ارةي طلب ارتأإقن، م   جل نقيأل  إلداا ارتنمية 

سأأأأأأتدامة؛ ق نه نقأل ييمة مضأأأأأأإفة ع  طريأل اسأأأأأأتخداي قتأبئة موار  تقنية قمإرية  ضأأأأأأإفية، قتبإ ل طإافة امل
 قسأأأأأع م  اخلربات قتأزيز  إالت جديدة رلتأإقن، قاجلمع بني احللول ا ةإاية امليسأأأأأورة ارتكلفة قاملنإسأأأأأبة 

 رلسيإق، يف  طإر ترتيبإت مرنة قطرااأل مشرترة متفأل عليطإ، فإننإ: 
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ابردعم املقدي م  اربلدان املتقدمة ارنمو قاملنظمإت اردقرية قا تمع املدين قسإار  نسلم ) ( 
 صأأحإب املصأألحة ذقي ارصأألة    اربلدان ارنإمية، بنإء على طلبطإ، رتحسأأني خرباهتإ قيدراهتإ اروطنية م  

ارتكإريم، قاملشأأأإريع املشأأأرترة خالل آريإت ارتأإقن ارثالثي، مبإ يف ذرك اردعم املبإشأأأر  ق ترتيبإت تقإسأأأم 
رلبحوا قارتنمية، قتبإ ل املويففني، قتوفط برامع تدريب مقدمة يف بلد  رث، ق عم مرارز اخلربة اررفيأة 
ذات ارصأأأأأأأأأأأأأأألة، قرةرك م  خالل توفط املأإرا قاخلربات قاملوار  ارضأأأأأأأأأأأأأأأرقرية على حنو يتي   عم اربلدان 

إ ا ةإاية اروطنيةر قيف إلةا ارسأأيإق، نشأأجع إلؤالء ارشأأررإء على تأزيز ارنإمية، قفقإ ألقروايهتإ قاسأأرتاتيجيإهت
  عمطم هلة  األنشطة؛ 

 ن ارتأإقن ارثالثي يتسأأأأم بطإبع شأأأأإمل رلجميع قمتنوع، يدعم ارشأأأأرارإت اريت  نالحظ )ب( 
ميك  فيطإ ركل شأأأأريك  ن يسأأأأإإلم حسأأأأب يدراته ق مكإجته، قندعو     نشأأأأإء قتأزيز حلول قشأأأأرارإت 

إاية ابتكإرية يشأأإرك فيطإ خلتلم  صأأحإب املصأألحة على شأأى املسأأتوايت، مبإ يف ذرك ارسأألطإت احمللية  ة
 قا يليمية، قا تمع املدين قارقطإع اخلإص قاألقسإط األرإ ميية قمرارز اربحوا قاملنظمإت  ط احلكومية؛ 

يتي  تأبئة مإ يلزي م  اردقل األعضإء    اثاي ة استخداي ارتأإقن ارثالثي، ارةي  ندعو )ج( 
 إلداا ارتنمية املسأأأأأأأأتدامة، قاثاي ة   جنإاث ،موار  قمأإرا قخربات  ضأأأأأأأأإفية نت ييإ ة اربلدان املسأأأأأأأأتفيدة

 ؛ 2030أإي رارقدرات على ارتأإقن، قتأزيز شرارإت يوية رتنفية خطة ارتنمية املستدامة 
زيأأد م  األ رأأة قاملألومأأإت ابحلأأإجأأة    نسأأأأأأأأأأأأأأأني فطم ارتأأأإقن ارثالثي، قتقأأدمي امل نقر   ) ( 

اردييقة ع   رجته قنطإيه ق ثر ر قنشأأأأأأأأأأأأأأأجع على مواصأأأأأأأأأأأأأأألة تبإ ل املألومإت قاملأإرا قارتألم املتبإ ل م  
خلتلم جتإرب ارتأإقن ارثالثي قاالسأأأأأأأتفإ ة على  فضأأأأأأأل قجه م  مزااي  ارنسأأأأأأأبية، قتبإ ل املأإرا، قارتألم 

 املشرتك، قاملشإررة يف خلأل حلول ارتنمية؛ 
 ن ارتأأأأإقن ارثالثي يوفر  جأأأإ يأأأإبال رلتكييم قمرج رلتأأأأإمأأأل مع ارتحأأأدايت  نالحظ )إل( 

ا ةإاية املت طة، قيبح على مواط  ارقوة ارتكميلية رلجطإت ارفإعلة املختلفة م   جل  اإ  حلول مبتكرة 
رسأأأأأأأيإق، قميك   ن رلتحدايت ا ةإاية تتسأأأأأأأم ابرفأإرية م  حيث ارتكلفة قاملرقنة قتكون حمد ة  سأأأأأأأب ا

ينشأأأأأ  ع  مزيع م  ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن بني بلدان ارشأأأأأمإل قبلدان اجلنوب،  نشأأأأأإء 
شرارإت حول نقيأل األإلداا ا ةإاية املشرترةر قيف إلةا ارصد ، نرحب ابجلطو  اجلإرية اررامية    تأزيز 

تكإريم املأإمالت قنقيأل  عظم  ثر ممك  م  مشأأأأإريع ارفأإرية ا ةإاية رلتأإقن ارثالثي، م   جل خفض 
ارتأأأإقن ارثالثي، قنأأدعو اربلأأدان املتقأأدمأأة ارنمو قاربلأأدان ارنأأإميأأة قاملنظمأأإت املطتمأأة ابألمر    مواصأأأأأأأأأأأأأألأأة 

 املشإررة يف إلة  اجلطو ؛ 
، ابجلطو  ارطوعية اجلإرية رتحديد قتوثيأل املمإرسإت ارسليمة يف ارتأإقن ارثالثي نرحب )ق( 

قنالحظ  ن تأزيز املشإررة ارفأإرة م  ارقطإع اخلإص ميك ، عند االيتضإء،  ن يضإعم  مكإجت ارتأإقن 
ا ةإاي قارتخفيم م  حدة املخإطر عندمإ تكون املوار  حمدق ة؛ قيف إلةا ارسيإق، حنيط علمإ ابملبإ رات 

، مبإ يف ذرك مبإ رة ارشأأرارة ارأإملية م  ارطوعية م  يبيل ارشأأرارة ارأإملية م   جل ارتأإقن ا ةإاي ارفأإل
  جل تأإقن ثالثي فأإلر

ئيع ارشأأررإء    مواصأألة اثاي ة  عمطم ملبإ رات ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب  ندعو )اث( 
 قارتأإقن ارثالثي اررامية    نقيأل ارتنمية املستدامةر 
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اجلنوب قارتأإقن ارثالثي م  خالل مواصأألة  بضأأأرقرة تأزيز فأإرية ارتأإقن فيمإ بني بلدان قنأرتا - 29
تأزيز خضأأأأأأوع رل طرا رلمسأأأأأأإءرة املتبإ رة، قاثاي ة ارشأأأأأأفإفية، قفقإ رلخطط قاألقروايت ا ةإاية اروطنيةر 
قنقر  يضأأأأأإ أبن أتثط ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب ينب ي  ن يقّيم، حسأأأأأب االيتضأأأأأإء، رتحسأأأأأني نوعيته 

يف إلةا ارصد ، نشجع ارشررإء ذقي ارصلة على مواصلة تأزيز فأإرية ارتنمية أبسلوب يررز على ارنتإاعر ق 
ركل م  ارطريقتني، قتقييم  ثرمهإ، مع األخة يف االعتبإر، حسأأأأأأأأأأأب االيتضأأأأأأأأأأأإء، األحكإي اروار ة يف قثيقة 

ة عمل نطقم اخلتأإميأة ملؤمتر األمم املتحأدة اررفيع املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى املأح ابرتأأإقن فيمأإ بني بلأدان اجلنوب قخطأ
 ارصإ رة ع  املؤمتر اردقيل ارثإرث رتمويل ارتنميةر   يس  اباب

أبن ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي مهإ طريقتإن تكميليتإن إلإمتإن  ق ذ نسأأأأأأأأأأأأأأألم - 30
رلتأأأإقن ارألمي، قاالبتكأأإر، قتطبيأل تكنوروجيأأإ املألومأأإت قاالتصأأأأأأأأأأأأأأأأإالت يف  أأإل ارتنميأأة، قجلأأأل نقأأل 

نوروجيإ بشرقط متفأل عليطإ بني األطراا متإحإ بشكل  يسر، قيإبال رلتكييم، قميسور ارتكلفة على ارتك
 اربلدان ارنإمية، فإننإ: 

مع ارتقدير املبإ رات اريت تدعمطإ آرية تيسأأط ارتكنوروجيإ قمصأأرا ارتكنوروجيإ  نالحظ ) ( 
 أليل اربلدان ةوا؛ 

اربلدان اريت  نش ت مؤسسإت ذات خربة على املستوى ارأإملي يف  إالت ارألم  ندعو )ب( 
يبإت ذات ارصأأأأأأألة اريت قارتكنوروجيإ قاالبتكإر    ارنظر يف تقدمي مزيد م  املن  اردراسأأأأأأأية ق طإلإ م  اررتت

م  شأأ  إ  ن متك  ارطالب قارألمإء ارشأأبإن، مبإ يشأأمل ارنسأأإء قارفتيإت، م  بلدان اجلنوب، م  نسأأني 
فرص اروصأأأأأول    مثل إلة  املؤسأأأأأسأأأأأإت  جراء اردراسأأأأأإت ارأليإ قاربحوا؛ قنرحب  يضأأأأأإ ابرتدابط اريت 

 فيطإ حأل اردخول بدقن أتشطة؛ اختةت يف بأض املنإطأل ملن  مواطح رل م  اردقل األعضإء 
مزيدا م  اآلريإت ا يليمية    تبإ ل ارسأأأأأيإسأأأأأإت قاالسأأأأأرتاتيجيإت ارنإجحة يف  ندعو )ج( 

 إالت ارألوي قارتكنوروجيإ قاالبتكإر قتأزيزإلإ، قاسأأأأأأأأأأأأتكشأأأأأأأأأأأأإا فرص جديدة قتأزيز ارتنسأأأأأأأأأأأأيأل قارتأإقن 
ملتألقة ابرألم قارتكنوروجيإ قاالبتكإر، قرةرك احلدق  قعلى املسأأأأأأأتوى األيإريمي بني خلتلم املبإ رات ا عرب

اربحوا يف ا إالت ارألميةر ق ن تقدمي مزيد م  اردعم رلجنة املأنية بتسأأأأخط ارألم قارتكنوروجيإ أل راض 
ارتنمية، قآرية تيسأأط ارتكنوروجيإ، قمصأأرا ارتكنوروجيإ أليل اربلدان ةوا، قال سأأيمإ تقدمي مسأأإمهإت مإرية 

را قمبإ راته ذات ارصأأأأأأأأألة، ميك   ن يسأأأأأأأأأإعد اربلدان ارنإمية على بنإء ارقدرات اربشأأأأأأأأأرية رأمليإت املصأأأأأأأأأ
 قاملؤسسية يف  إالت ارألم قارتكنوروجيإ قاالبتكإر، مبإ يف ذرك م   جل نسني متثيل ارنسإء قارفتيإت؛ 

ن اردقل األعضأأأأأأأأأأأأأأأإء قمنظومة األمم املتحدة ا ةإاية    مواصأأأأأأأأأأأأأأألة   مإج ارتأإق  ندعو ) ( 
بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي يف آريإت تيسأأأأأأأط ارتكنوروجيإ على ارصأأأأأأأأيدي  ارأإملي قا يليمي،  فيمإ

عند االيتضأأأإء، م   جل اثاي ة املواءمة بني االحتيإجإت قاحللول ارتكنوروجية ق عم تنفية املشأأأإريع، قتقييم 
 ارفرص املتإحة ربنإء ارشرارإت ارثالثية؛ 

فرصأأأأأأأأأأأأأأأإ قتفرض ندايت جديدة،  توفرات ارتكنوروجية املسأأأأأأأأأأأأأأأتجدة اريت ارتطور  ندرك )إلأ( 
قنشجع اردقل األعضإء على  ن جتري، بدعم م  ريإجت األمم املتحدة،  راسإت ذات صلة، ق ن تدعو 
   عقد حوارات الستكشإا اخليإرات ارسيإسإتية املتإحة رلبلدان ارنإمية ركي يتسىن هلإ   ارة ارتحدايت 

مثل ارةرإء االصأأأأأأأطنإعي،  ت،شأأأأأأأكل ئإعي، قتأزيز ارفوااد املسأأأأأأأتمدة م  تطور ارتكنوروجيإمبفر إلإ  ق ب
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قاربيإجت ارضأأأأخمة، قعلم ارتحكم اآليل، ق طإلإ م  االبتكإرات ارتكنوروجية، قفقإ رلخطط قارسأأأأيإسأأأأإت 
 اروطنيةر 

يف  إل ارتأإقن ق ذ ندرك ييمة ارنأُُّطع ارشأأأأأأإملة رلجميع مبشأأأأأأإررة  صأأأأأأحإب املصأأأأأألحة املتأد ي   - 31
فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي بقيإ ة اردقل األعضأأأأأأأأأأأأأأأإء، حيث ختلأل احلكومإت بيئإت مالامة 
رتأبئة ارأمل اجلمإعي مبشأأأإررة عد  متزايد م  خلتلم األطراا ارفإعلة يف ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب 

 قارتأإقن ارثالثي، فإننإ: 
قئيع  صحإب املصلحة ذقي ارصلة، حسب االيتضإء، على اردقل األعضإء  نشجع ) ( 

 نشأأإء  ق تأزيز آريإت منسأأقة على ارصأأأد  قن اروطح قاروطح قا يليمي قارأإملي م   جل االسأأتفإ ة م  
اخلربات قاملوار  األخرى اريت توفرإلإ ارشأأأأأأأرارإت مع  صأأأأأأأحإب املصأأأأأأألحة املتأد ي  ردعم مبإ رات ارتأإقن 

 ؛ 2030أإي ر ارتنمية املستدامة وب قارتأإقن ارثالثي يف سبيل نقيأل خطةفيمإ بني بلدان اجلن
اردقل األعضأأأإء على تبإ ل املأإرا قاخلربات ق فضأأأل املمإرسأأأإت ذات ارصأأألة  نشتتجع )ب( 

فيمإ يتألأل ابرشأأأأأأأأأرارإت بني ارقطإعني ارأإي قاخلإص، مبإ يف ذرك تقييم املخإطر، قاألطر ارتنظيمية، رتأزيز 
ارتنمية املسأأأأأأتدامة، قنرحب يف إلةا ارصأأأأأأد  ابرأمل اجلإري ارةي تؤ يه منظومة األمم املتحدة املسأأأأأأإمهة يف 

ا ةإاية مبإ يف ذرك ارلجإن ا يليمية ارتإبأة رألمم املتحدة، يف حدق  املوار  املتإحة، ارةي يشأأأأأأأأأأأأمل ارقيإي 
 عمإ رلتأإقن فيمإ بني بلدان بدراسأأأإت ع  ارنمإذج املمكنة رلشأأأرارة اردقرية بني ارقطإعني ارأإي قاخلإص 

 اجلنوب قارتأإقن ارثالثي؛ 
 ن نقل املوار  ال يزال يأوق توسأأأأأأأأأأأأأأأيع نطأأإق ارتأأأإقن فيمأأإ بني بلأأدان اجلنوب  نتتدرك )ج( 

قارتأإقن ارثالثير قرةا فإننإ نشأأأأأأد  على ضأأأأأأرقرة اثاي ة تأبئة املوار  قارقيإي، يف ئلة  مور، اشأأأأأأراك ارقطإع 
قن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي م   جل ارتنمية املسأأأأأتدامةر قنشأأأأأجع اخلإص يف مبإ رات ارتأإ

 يضأأأأأأإ على  ن تكون املمإرسأأأأأأإت يف يطإع األعمإل متسأأأأأأقة مع  إلداا ارتنمية املسأأأأأأتدامة ق إايهتإ، قفقإ 
لى رلخطط قاألقروايت اروطنية، إدا املسأأأأأأأأأأأأأأأإمهة يف تطوير قنقل ارألوي قارتكنوروجيإ قاحللول ارقإامة ع

 االبتكإر بشرقط متفأل عليطإ بني األطراا، يف سإار بلدان اجلنوب؛ 
أبن ارتأأأأأإقن فيمأأأأإ بني بلأأأأدان اجلنوب قارتأأأأأإقن ارثالثي ميك   ن يأزاث بنأأأأإء  نستتتتتتتتتتتلم ) ( 

ارقدرات، قيتي  تقوية املوار  اربشأأأأأأأرية قاالسأأأأأأأتفإ ة م  اردقر احملفز رلتأليم قارتنمية اربشأأأأأأأرية يف خلأل فرص 
اربلدان املتقدمة ارنمو قاربلدان ارنإمية على تأزيز ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن  ارأمل قتشأأأأأجيع

ارثالثي يف  إل ارتأليم، قال سأأأأأأأأأأأأأأأيمإ يف  إل ارألم قارتكنوروجيإ قاالبتكإر قارتأليم ارتقح قاملطح م   جل 
سأأأأأأأأأأأأأإقاة ق نتإج مزيد م  ارسأأأأأأأأأأأأألع تأزيز يدرات اربلدان ارنإمية على ارقضأأأأأأأأأأأأأإء على ارفقر قاحلد م  عدي امل

 قاخلدمإت ذات ارقيمة ارأإريةر 
قجو  توجطإت حنو ارتوسع احلضري ارسريع يف اربلدان ارنإمية، قندعو    اثاي ة مبإ رات  قندرك - 32

ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي اهلإ فة    ارقضأأأأأأإء على ارفقر اميع  شأأأأأأكإره ق بأإ   يف 
أل احلضأأأأأأأرية قاملنإطأل ارريفية ع  طريأل اثاي ة تنسأأأأأأأيأل ارسأأأأأأأيإسأأأأأأأإت قتبإ ل املأإرا قاحللول قاخلربات، املنإط

قعرب اثاي ة ا نتإجية قارقدرة على ارصمو  قاالستدامة على املستوى احمللي، مبإ يف ذرك يف املرارز احلضرية 
ر قيُأدُّ تبإ ل املمإرسأأأأأأأأأأأأأأأإت 2050يف املإاة م  سأأأأأأأأأأأأأأأكإن ارأإ   لول عإي  68اريت يُتويع  ن يأيش فيطإ 

ارسأأأأأأأليمة يف ارتخطيط قا  ارة احلضأأأأأأأرية ارتشأأأأأأأإررية قسأأأأأأأيلة إلإمة رتحقيأل إلة  ار إيةر قنشأأأأأأأد  على  مهية 
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توسأأأأأأأأأأأأأأأيع نطأأأإق ارتأأأأإقن فيمأأأإ بني بلأأأدان اجلنوب قارتأأأأإقن ارثالثي رتوفط ارأمأأأل ارالاأل رلجميع، قتنميأأة 
ارريفية ملأإجلة ارأوامل احملررة رلطجرة م  ارريم    املنإطأل ا تمأإت احمللية قتقدمي اخلدمإت يف املنإطأل 

 احلضرية قارتحدايت ذات ارصلة بةركر 
ابحلإجة    تأبئة موار  رإفية م  ئيع املصأأأأأأأإ ر، مبإ يف ذرك املصأأأأأأأإ ر ارأإمة قاخلإصأأأأأأة  قنسأأأأأأألم - 33

قاحملليأأة قارأأدقريأأة، رتأزيز ارتأأأإقن فيمأأإ بني بلأأدان اجلنوب قارتأأأإقن ارثالثي، قنثح يف إلأأةا ارسأأأأأأأأأأأأأأأيأأإق على 
قصأأأأنإ يأل اسأأأأتئمإنية  اربلدان ارنإمية اريت  يإمت شأأأأرارإت مع ريإجت األمم املتحدة ق نشأأأأ ت مرافأل متويل

رلمضأأأأأأأأأأي يدمإ على مسأأأأأأأأأأإر ارتأإقن بني بلدان اجلنوب م   جل ارتصأأأأأأأأأأدي رتحدايت ارتنميةر قنثح على 
اربلدان املتقدمة ارنمو ردعمطإ ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قاخنراططإ يف ارتأإقن ارثالثي قنشجأطإ على 

 مواصلة توسيع نطإيهر 
   صأأأأأأأندقق بطيس  طيرق االسأأأأأأأتئمإين م   جل ارتأإقن فيمإ بني  ابملسأأأأأأأإمهإت املقدمة قنرحب - 34

بلدان اجلنوب قصندقق األمم املتحدة رلتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب، قندعو ئيع اربلدان املتقدمة ارنمو 
قاربلدان ارنإمية    مواصأأأأأألة قتكثيم جطو إلإ يف إلةا ارصأأأأأأد ر قيف إلةا ارسأأأأأأيإق، نشأأأأأأجع مكتب األمم 

اجلنوب على  عم إلة  اجلطو  ع  طريأل اختإذ مبإ رات رتأبئة املوار  م   تأإقن فيمإ بني بلداناملتحدة رل
 جل تيسط استخداي املوار  املإرية قارأينية بفأإرية قرفإءة م   جل صندقق األمم املتحدة رلتأإقن فيمإ بني 

سأأأأأأأأأرتاتيجية رربجمع األمم املتحدة بلدان اجلنوب، متشأأأأأأأأأيإ مع االسأأأأأأأأأرتاتيجية ارأإمة رتأبئة املوار  قاخلطط اال
ا ةإاي مع جتنب تشأأأأأتت ترتيبإت ارتمويلر قنشأأأأأجع  يضأأأأأإ مكتب األمم املتحدة رلتأإقن فيمإ بني بلدان 
اجلنوب قريإجت األمم املتحدة ذات ارصأأألة على ارقيإي، عند ارطلب، بتيسأأأط حصأأأول اربلدان ارنإمية على 

 ن اجلنوبر األموال املخصصة رلتأإقن فيمإ بني بلدا
ابرتقأدي احملراث منأة توافأل آراء مونتطي رتمويأل ارتنميأة يف تطوير قحشأأأأأأأأأأأأأأأأد ارأدعم  اأإ   قنرحأب - 35

مصأأأأإ ر قآريإت مبتكرة رتوفط متويل  ضأأأأإيف، قنشأأأأجع اربلدان على مواصأأأألة اسأأأأتكشأأأأإا مصأأأأإ ر ق  قات 
ارأإملي قا يليمي قاروطح  جديدة رلتمويل املبتكر م   جل متويل  إلداا ارتنمية املسأأأأأأأأأتدامة على ارصأأأأأأأأأأد

 ق قن اروطح، حسب االيتضإءر
األمني ارأإي    ا بالغ ع  تنفية إلة  اروثيقة اخلتإمية، يف ارتقإرير احلإرية اريت يقدمطإ  قندعو - 36

    اجلمأية ارأإمة قارلجنة اررفيأة املستوى املأنية ابرتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب، حسب االيتضإءر 
ع  تقديرج قامتنإننإ جلمطورية األرجنتني قشأأأأأبطإ حلسأأأأ  تنظيم مؤمتر األمم املتحدة اررفيع  قنأرب - 37

أح ابرتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قاسأأأأأأأتضأأأأأأأإفته، قعلى مإ رقينإ  م  رري ارضأأأأأأأيإفة يف املسأأأأأأأتوى ارثإين امل
 مدينة بوينس آيرسر

 
 *2القرار   

 اإلعراب عن الشكر لشعب األرجنتني وحكومتها  

 ،إن مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى الثاين املعين ابلتعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
، بأأأأأدعوة م  2019آذار/مأأأأأإرس  22    20يف بوينس آيرس، يف ارفرتة م   اجتمعوقتتتتد  
 األرجنتني، حكومة

 

 ، قرالطالع على املنإيشة انظر ارفصل ارسإبعر2019آذار/مإرس  22اعتمد يف اجللسة ارأإمة اخلإمسة املأقو ة يف  * 
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ررايس األرجنتني، سأأأإ ة ارسأأيد موريسأأيو مإرري، ملإ يدمه م   يعرب عن ابلغ تقديره - 1 
ني بلدان  سأأأأأأأأأأطإي متميز بصأأأأأأأأأأفته رايسأأأأأأأأأأإ ملؤمتر األمم املتحدة اررفيع املسأأأأأأأأأأتوى ارثإين املأح ابرتأإقن فيمإ ب

 اجلنوب، يف ارنتإاع ارنإجحة اريت حققطإ املؤمتر؛
حلكومأأأأأة األرجنتني  اتحتطأأأأأإ عقأأأأأد املؤمتر يف األرجنتني،  يعرب عن عميق امتنتتتتانتتتت  - 2 

 تفضلت بوضأه نت تصرا املؤمتر م  مرافأل قخدمإت ممتإاثة قمويففني ذقي رفإءة؛ قملإ
األرجنتني، ق   مدينة بوينس آيرس،    حكومة األرجنتني  ن تنقل    شأأأأب  يطلب - 3 

 مشإعر امتنإن املؤمتر ملإ رقيه املشإررون م  رري ارضيإفة قحس  االستقبإلر
  

 *3القرار   

 املعين الثتتاين املستتتتتتتتتتتتوى الرفيع املتحتتدة األمم مؤمتر إىل املوفتتدين املمثلني تفويض واثئق  
 اجلنوب بلدان بني فيما ابلتعاون
 ، باجلنو بلدان بني فيما ابلتعاون املعين الثاين املستوى الرفيع املتحدة األمم مؤمتر إن 
 ،(2)فيه اروار ة قارتوصية ارتفويض ق األ جلنة تقرير يف نظر وقد 
 رارتفويض ق األ جلنة تقرير على يوافق 

 
  

__________ 

 ، قرالطالع على املنإيشة انظر ارفصل اخلإمسر2019آذار/مإرس  22اعتمد يف اجللسة ارأإمة اخلإمسة املأقو ة يف  * 
 (2) A/CONF.235/5 ر19، ارفقرة 

https://undocs.org/ar/A/CONF.235.5
https://undocs.org/ar/A/CONF.235.5
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 الفصل الثاين
 تنظيم األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  

 
 ومكان اتريخ انعقا  املؤمتر  -ألف  

اررفيع املسأأأأأأأأتوى ارثإين املأح ابرتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب يف بوينس األمم املتحدة ُعقد مؤمتر  - 1
 71/244، عمال بقراري اجلمأيأأأأأأأة ارأأأأأأأأإمأأأأأأأة 2019آذار/مأأأأأأأإرس  22    20آيرس، يف ارفرتة م  

ر قخالل إلة  ارفرتة عقد املؤمتر مخس جلسأأأأأأأأأأأأأأأإت عإمة 73/543ق  72/544، قمقرريطإ 71/318 ق
 قثالا حلقإت نقإش حواريةر

 
 احلضور -ابء  

االنأأإ  اررقسأأأأأأأأأأأأأأأي،  قرأأة قاالنأأإ  األقرقم:  145ُمثّلأأت يف املؤمتر ارأأدقل ارتأأإريأأة اربأأإر  عأأد إلأأإ  - 2
ربيجإن، قاألرجنتني، ق رمينيإ، ق ريرتاي، ق سأأأأبإنيإ، ق سأأأأرتاريإ، ق سأأأأتونيإ، ق سأأأأراايل، ق سأأأأواتيح، ق ثيوبيإ، ق ذ

ق روا قر، ق ربأأإنيأأإ، ق ملأأإنيأأإ، قا مأأإرات ارأربيأأة املتحأأدة، ق نتي وا قبربو ا، ق نأأدقرا، ق نأأدقنيسأأأأأأأأأأأأأأأيأأإ، ق ن وال، 
ي، قابرسأأأأتإن، قاربحري ، قارربااثيل، قبراب قس، ق قرق واي، ق ق ندا، ق قررانيإ، ق يررندا، ق يطإريإ، قابرا وا

قارربت إل، قبلجيكإ، قبل إراي، قبليز، قبن ال يش، قبنمإ، قبوتسأأأأأأواج، قبوررينإ فإسأأأأأأو، قبورقندي، قبورندا، 
قجإمإيكإ، قاجلزاار، قجزر اربطإمإ، قتشأأأأأأأأيكيإ، قبطق، قبيالرقس، قاتيلند، قتررمإنسأأأأأأأأتإن، قترريإ، قتونس، 

، ق يران اردميقراطية اركون وئطورية جلمطورية اردقمينيكية، قاجلمطورية ارأربية ارسأأأأورية، ق قجزر سأأأأليمإن، قا
، قئطوريأأة روراي، (اربوريفأأإريأأة -)ئطوريأأة ، قئطوريأأة تنزانيأأإ املتحأأدة، قفنزقيال (ا سأأأأأأأأأأأأأأأالميأأة -)ئطوريأأة 

 -) قرأأة داةرك، قبوريفيأأإ قئطوريأأة الق ارأأدميقراطيأأة ارشأأأأأأأأأأأأأأأأبيأأة، قجنوب  فريقيأأإ، قجورجيأأإ، قجيبو ، قارأأ
، قرقاندا، قرقمإنيإ، قاثامبيإ، قاثمبإبوي، قسأأأأأأأأأأأأأأأإنت فنسأأأأأأأأأأأأأأأنت قجزر  قرة فلسأأأأأأأأأأأأأأأطني، ق (املتأد ة ارقوميإت

 رينإ ي ، قسأري النكإ، قارسألفإ قر، قسألوفإريإ، قسألوفينيإ، قسأن إفورة، قارسأو ان، قارسأويد، قسأويسأرا، 
ق واتيمإال، ق يإج، ق ينيإ، ق ينيإ االسأأأأأأأتوااية،  قشأأأأأأأيلي، قارصأأأأأأأومإل، قارصأأأأأأأني، قعمإن، ق إمبيإ، ق إج،

قفإنواتو، قفرنسأأأأأأأأأأأإ، قارفلبني، قفنلندا، قفيجي، قفييت جي، قيربص، قيطر، قرإبو فط ي، قرإاثاخسأأأأأأأأأأأتإن، 
، قررقاتيإ، قرندا، قرواب، قروسأأأأأأأأأتإريكإ، قرورومبيإ، قاركون و، قاركويت، اركرسأأأأأأأأأي اررسأأأأأأأأأويلقاركإمطقن، ق 

بنإن، قركسأأأأأأمربغ، قريرباي، قريبيإ، قريتوانيإ، قريسأأأأأأوتو، قمإريزاي، قمد شأأأأأأقر، قمصأأأأأأر، قرطيبإس، قرينيإ، قر
سطاريون، قاململكة ق  صربيإق  ارسن إلق  قامل رب، قاملكسيك، قمالقي، قملديم، قاململكة ارأربية ارسأو ية

يإ، قارنرقيع، قارنمسأأأأأأأأإ، املتحدة رربيطإنيإ ارأظمى ق يررندا ارشأأأأأأأأمإرية، قمن وريإ، قمواثامبيأل، قميإةإر، قجميب
قنيبإل، قنيجطاي، قنيكإرا وا، قنيواثيلندا، قإلإييت، قاهلند، قإلندقراس، قإلن إراي، قإلورندا، قاروالايت املتحدة 

 راألمريكية، قاريإابن، قاريم ، قاريوجن
، ق موعة قُمثّلت املنظمإت احلكومية اردقرية قاركيإجت األخرى ارتإرية مبرايبني: االنإ  األفريقي - 3

 قل  فريقيإ قاركإرييب قاحمليط اهلإ ئ، قاملؤسسة ا ةإاية رألنديز، قرابطة  مم جنوب شرق آسيإ، قاجلمإعة 
اركإريبية، قمنظومة ارتكإمل ألمريكإ اروسأأأأطى، ق مإنة اركومنورث، قصأأأأندقق تنمية ارشأأأأأوب األصأأأألية يف 

بطي األمريكي، قمأطأأد اربلأأدان األمريكيأأة رلتأأأإقن يف  مريكأأإ ارالتينيأأة قمنطقأأة اربحر اركأأإرييب، قاملؤمتر األي
ميدان ارزراعة، ق رفة ارتجإرة اردقرية، قاالنإ  اردقيل جلمأيإت ارصأأأأأأأأأليب األار قاهلالل األار، قاملنظمة 
اردقرية رلطجرة، قاملنظمة اردقرية رلفرانكوفونية، قاربنك ا سأأأأأأأالمي رلتنمية، قاملنظومة االيتصأأأأأأأإ ية ألمريكإ 

تينية قمنطقة اربحر اركإرييب، قجإمأة اردقل ارأربية، قصأأأأأأأأأأأأأأأندقق ارتنمية اردقرية ارتإبع ملنظمة اربلدان ارال

https://undocs.org/ar/A/RES/71/244
https://undocs.org/ar/A/RES/71/244
https://undocs.org/ar/A/RES/71/244
https://undocs.org/ar/A/RES/71/244
https://undocs.org/ar/A/RES/71/318
https://undocs.org/ar/A/RES/71/318
https://undocs.org/ar/A/RES/71/318
https://undocs.org/ar/A/RES/71/318
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املصأأأأأأأأأأأأأأأّدرة رلنفط، قمنظمة ارتأإقن قارتنمية يف امليدان االيتصأأأأأأأأأأأأأأأإ ي، قمنظمة اردقل األمريكية، قمنظمة 
إن قارتنمية، قمررز اجلنوب ارتأإقن ا سأأأأأأأأأأأالمي، قمنتدى تنمية جزر احمليط اهلإ ئ، قارشأأأأأأأأأأأررإء يف ارسأأأأأأأأأأأك

 قارسوق املشرترة ربلدان املخرقط اجلنومر
األمم املتحدة قُمثّلت يف املؤمتر ارورإالت املتخصأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأة قاملنظمإت ذات ارصأأأأأأأأأألة ارتإرية: منظمة  - 4

رأمل رأل ةية قارزراعة )ارفإق(، قارورإرة اردقرية رلطإية ارةرية، قارصندقق اردقيل رلتنمية ارزراعية، قمنظمة ا
رلتنمية ارصأأأأأأأأأأنإعية األمم املتحدة اردقرية، قاملنظمة اربحرية اردقرية، قاالنإ  اردقيل رالتصأأأأأأأأأأإالت، قمنظمة 

 )اريونيدق(، قاالنإ  ارربيدي ارأإملي، قاربنك اردقيل، قمنظمة ارصحة ارأإمليةر
تجإرة قارتنمية )األقنكتإ (، رلاألمم املتحدة ارتإرية: مؤمتر األمم املتحدة قُمثّلت يف املؤمتر ريإجت  - 5

قارلجنة االيتصأأأأأأأأإ ية ألفريقيإ، قارلجنة االيتصأأأأأأأأإ ية ألقرقاب، قارلجنة االيتصأأأأأأأأإ ية ألمريكإ ارالتينية قمنطقة 
ارسأأأأإمية األمم املتحدة اربحر اركإرييب، قارلجنة االيتصأأأأإ ية قاالجتمإعية آلسأأأأيإ قاحمليط اهلإ ئ، قمفوضأأأأية 

األمم املتحدة ا ةإاي، قمنظمة األمم املتحدة رلطفورة، قبرجمع املتحدة األمم حلقوق ا نسأأأأأأأأأأأأإن، قمنظمة 
رلتنمية ارصأأأأأأنإعية األمم املتحدة رلبيئة، قمنظمة األمم املتحدة رلرتبية قارألم قارثقإفة )اريونسأأأأأأكو(، قبرجمع 

رتنسأيأل ارشأؤقن األمم املتحدة )اريونيدق(، قاالتفإق ارأإملي رألمم املتحدة، قمررز ارتجإرة اردقرية، قمكتب 
رلحد م  خلإطر اركوارا، قمكتب املمثل ارسأأأأأأأأأأأإمي أليل اربلدان ةوا األمم املتحدة ا نسأأأأأأأأأأأإنية، قمكتب 

خلدمإت املشأأأأأإريع، األمم املتحدة رصأأأأأ طة ارنإمية، قمكتب قاربلدان ارنإمية  ط ارسأأأأأإحلية قاردقل اجلزرية ا
رلسأأأأأكإن، قمصأأأأأرا ارتكنوروجيإ أليل األمم املتحدة ملكإفحة ا رإلإب، قصأأأأأندقق األمم املتحدة قمكتب 

 ، قبرجمع األ ةية ارأإمليراألمم املتحدةاربلدان ةوا، قبرجمع متطوعي 
  احلكومية ق صحإب املصلحة اآلخري رقحضر املؤمتر  يضإ عد  ربط م  املنظمإت  ط - 6
 رA/CONF.235/INF/2قتر  يإامة أبمسإء املشإررني يف اروثيقة  - 7
 

 افتتاح املؤمتر -جيم  
، بصأأأأأأفته اررايس املؤيت قفقإ 2019آذار/مإرس  20افتت  األمني ارأإي رألمم املتحدة املؤمتر يف  - 8

 م  ارنظإي ارداخلي املؤيتر 17 رلمإ ة
آذار/مإرس  20قخالل االفتتإح اررمسي رلمؤمتر     ببيإجت يف اجللسأة ارأإمة األق  املأقو ة يف  - 9

رايسأأأأة اجلمأية ارأإمة، مإراي فرينإ ا  سأأأأبيتواثا  إرسأأأأيس؛ قاألمني رل م  رايس املؤمتر، موريسأأأأيو مإرري؛ ق 
األمم ارأإي،  نطونيو  وتطش؛ قرايسأأأأأأأأة ا لس االيتصأأأأأأأأإ ي قاالجتمإعي،  ين إ رقندا رين ، قمدير برجمع 

كّلم رلجنة اررفيأة املسأأأتوى املأنية ابرتأإقن فيمإ بني بلاملتحدة  دان ا ةإاي،  ريم شأأأتإينر؛ قاررايس املأأأأأأأأأأأأأأأأأأُ
اجلنوب،   قنيإ  ييبإري؛ قاألمينة ارأإمة املسإعدة رل رفة ا سالمية رلتجإرة قارصنإعة قارزراعة يف ابرستإن، 
آتيإ نوااثيش علي خإن، ممثلة رلقطإع اخلإص؛ قاملدير ارتنفيةي رشأأأأأأأأأأأأأأأبكة قايع املأونة يف  فريقيإ، فيتإريس 

 ميجإ، ممثال رلمجتمع املدينر
 

 أعضاء املكتب اآلخرينانتخاب الرئيس و  - ال  
،  عضأأأأأأأأأأأأأأأأإء مكتبأأه عمال آذار/مأأإرس 20انتخأأب املؤمتر يف جلسأأأأأأأأأأأأأأأتأأه ارأأأإمأأة األق  املأقو ة يف  - 10

 م  نظإمه ارداخلير 6 ابملإ ة
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 رئيس املؤمتر  
 انُتخب رايس األرجنتني، موريسيو مإرري، رايسإ رلمؤمتر ابرتزريةر - 11
 

 نواب الرئيس  
 ابرتزرية نواب اررايس املةروري    ج :انُتخب  - 12

 اردقل األفريقية:  ينيإ قامل رب 
 ئطورية  يران ا سالمية  قل آسيإ قاحمليط اهلإ ئ: بن ال يش ق  
  قل  قرقاب ارشريية: استوينإ قريتوانيإ 
  قل  مريكإ ارالتينية قمنطقة اربحر اركإرييب: ارربااثيل 
 يررندا قل  قرقاب ار ربية ق قل  خرى:   

 
 انئب الرئيس حبكم املنصب  

 انُتخبت األرجنتني ابرتزرية جابإ ررايس املؤمتر  كم املنصبر - 13
 املقرر العام  

 انُتخب سفني يور نسون )استونيإ( مقررا عإمإ رلمؤمتر ابرتزريةر - 14
 

 إقرار النظام الداخل  -هاء  
 (رA/CONF.235/2قيف اجللسة نفسطإ  ير املؤمتر نظإمه ارداخلي )انظر  - 15
 

 إقرار جدول األعمال -واو  
 ير املؤمتر  (A/CONF.235/1)قيف اجللسأأأأة نفسأأأأطإ  يضأأأأإ، قعلى  سأأأأإس جدقل األعمإل املؤيت  - 16

 جدقل األعمإل ارتإيل:
 افتتإح املؤمترر - 1 
 انتخإب اررايسر - 2 
  يرار ارنظإي ارداخلير - 3 
  يرار جدقل األعمإلر - 4 
 انتخإب  عضإء املكتب اآلخري   ط اررايسر - 5 
 تنظيم األعمإلر - 6 
 ق األ تفويض املمثلني املوفدي     املؤمتر: - 7 
 تأيني  عضإء جلنة ق األ ارتفويض؛ ) (  
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 تقرير جلنة ق األ ارتفويضر )ب(  
منإيشأأة عإمة بشأأ ن  قر ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قتنفية خطة ارتنمية املسأأتدامة  - 8 

 : ارتحدايت قارفرصر2030 رأإي
 حلقإت ارنقإش احلوارية: - 9 
رلتأأأإقن فيمأأإ بني بلأأدان اجلنوب : املزااي ارنسأأأأأأأأأأأأأأأبيأأة قارفرص املتأأإحأأة 1احللقأأة  ) (  

 قتبإ ل اخلربات ق فضل املمإرسإت قارتجإرب ارنإجحة؛
: ارتحأأأدايت اريت تواجأأأه ارتأأأأإقن فيمأأأإ بني بلأأأدان اجلنوب قارتأأأإقن 2احللقأأأة  )ب(  

 ارثالثي قتأزيز ا طإر املؤسسي ارالاثي هلمإ؛
 عمإ  2030ي : تأزيز قسأأأأأأأأأأأأأأإال تنفية خطة ارتنمية املسأأأأأأأأأأأأأأتدامة رأإ3احللقة  )ج(  

 بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي؛ رلتأإقن فيمإ
 موجزات اررؤسإء املشإررنير ) (  
 اعتمإ  اروثيقة اخلتإمية رلمؤمترر - 10 
 اعتمإ  تقرير املؤمترر - 11 
 اختتإي املؤمترر - 12 

 
 تنظيم األعمال -زاي  

تنظيم األعمإل على ارنحو اروار  يف اروثيقة قيف اجللسأأأأأأأأأأأأة ارأإمة األق   يضأأأأأأأأأأأأإ، قافأل املؤمتر على  - 17
A/CONF.235/4ر 

م   6ق  5، ذُّرر املؤمتر أبن اربندي  آذار/مإرس 22قيف اجللسأأأأأأأأأأأأة ارأإمة اخلإمسأأأأأأأأأأأأة املأقو ة يف  - 18
مفتوحنير قحيث   توجد مسإال  خرى رنظرإلإ يف جدقل األعمإل ارلةي  نُظرا يف جلسة سإبقة، ال يزاال 

 م  جدقل األعمإل يرر املؤمتر اختتإي نظر  فيطمإر 6 ق 5 طإر اربندي  
 

 واثئق تفويض املمثلني املوفدين إىل املؤمتر -حاء  
م  نظإمه  4، عنّي املؤمتر عمال ابملإ ة آذار/مإرس 20قيف اجللسأأأأأأأأأأأأأأأة ارأإمة األق  املأقو ة يف  - 19
خلي، اردقل ارتإرية  عضأأأأأأأإء يف جلنة ق األ ارتفويض على  سأأأأأأأإس تشأأأأأأأكيل جلنة ق األ ارتفويض ارتإبأة اردا

رلجمأية ارأإمة يف  قرهتإ ارثإرثة قارسبأني: االنإ  اررقسي ق نتي وا قبربو ا قسطاريون قشيلي قارصني ق إج 
 قفنلندا قاروالايت املتحدة األمريكيةر

 
 الواثئق -طاء  

 تر  يإامة ارو األ املأرقضة على املؤمتر يف مرفأل إلةا ارتقريرر - 20
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 الفصل الثالث
مناقشتتتتتتتتة عامة بشتتتتتتتتين  ور التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتنفيذ خطة التنمية   

 : التحدايت والفرص2030املستدامة لعام 
م  جدقل  8 طإر اربند  ، اسأأأأتمع املؤمتر يفآذار/مإرس 20يف اجللسأأأأة ارأإمة األق  املأقو ة يف  - 21

األعمإل    بيإجت     إإ رل م  رايس  قرق واي، اتابري فإسأأأأأأأأأأأأكويز؛ قرايس  قرة  سأأأأأأأأأأأأواتيح، امللك 
 مسوا  ارثإرث؛ قرايس ابرا واي، مإريو  بدق بينيتس؛ قرايسة استونيإ، رريسيت رإريوريدر

م  جاب رايس قاثراء ارصأأأأأأني، إُلو  قيف اجللسأأأأأأة نفسأأأأأأطإ، اسأأأأأأتمع املؤمتر    بيإجت     إإ رل - 22
تشو وا؛ قارنإاب األقل ررايس ارواثراء ققاثير خإرجية صربيإ،  يفيكإ  اشتش؛ ققاثير خإرجية  قرة فلسطني، 

قارصني قبصفته اروطنية(؛ ققاثير ارشؤقن اخلإرجية قشؤقن ارأبإ ة يف  77رايض املإركي )ابسم  موعة ارأأأأأأأأ 
)ابسأأأأأأأأأأم ا موعة املتقإربة ارتفكط ارداعمة رلبلدان متوسأأأأأأأأأأطة اردخل  روسأأأأأأأأأأتإريكإ، مإنويل فينتورا رقبليس

قبصأأأأأأأأفته اروطنية(؛ ققاثير ارشأأأأأأأأؤقن اخلإرجية قارتجإرة اخلإرجية يف براب قس، جطقي خإفيط قاركوت؛ ققاثير 
خإرجية بطق، نيسأأأأأأأأأأأأأتور بوبوريزيو ابر اريس؛ ققاثير خإرجية مإريزاي،  اتو سأأأأأأأأأأأأأيم اردي  ب  عبد  ؛ ققاثير 

رشأأأأأأأأؤقن اخلإرجية قارتأإقن يف مواثامبيأل، خوسأأأأأأأأيه روندقجنوا  نطونيو ابتشأأأأأأأأيكو؛ ققاثير ارشأأأأأأأأؤقن اخلإرجية ا
قاحلراك اربشأأأأأأأأري يف  روا قر، خوسأأأأأأأأيه فإنسأأأأأأأأيإ؛ ققاثير ارتخطيط قارتنمية اروطنية يف  ندقنيسأأأأأأأأيإ، ابمبإنع 

بد املنأم نصأأأأأأأأر؛ ققاثير برق جونيجورق؛ ققاثيرة االسأأأأأأأأتثمإر قارتأإقن اردقيل يف مصأأأأأأأأر، سأأأأأأأأحر  اد حممد ع
اخلدمإت املإرية قارتجإرة قارصأأنإعة قاهلجرة يف جزر اربطإمإ، ثيو قر برنت سأأيمونيت؛ ققاثير اردقرة رلشأأؤقن 

 اخلإرجية يف يطر، سلطإن ب  سأد املإرخيي؛ ققاثير خإرجية ملديم، عبد   شطيدر
اسأأتمع املؤمتر    بيإجت     إإ  ،2019آذار/مإرس  20قيف اجللسأأة ارأإمة ارثإنية املأقو ة يف  - 23

رل م  جابة رايس ارواثراء رلشأأأرارة االسأأأرتاتيجية يف رقمإنيإ، آج بطشأأأإل؛ قمفوض ارتأإقن اردقيل قارتنمية 
يف االنإ  األقرقم، نفني ميميكإ؛ ق مني ارتخطيط االجتمإعي قااليتصأأأأأأأأأأأأأأأإ ي ابهليئة اروطنية راليتصأأأأأأأأأأأأأأأإ  

برينيإ؛ ققاثير خإرجية  ذربيجإن،  يلمإر مإإلإراي  ق لو مإمإ ايرقا؛ ققاثير  قارتنمية يف ارفلبني،  رنسأأأأأأأأأأأأأأأتو
اخلأإرجيأة قا تمأأإت احملليأة قارأدفأإع يف رأإبو فط ي، رويس فيليأب روبيز اتفأإريس؛ ققاثير ارتجأإرة اخلأإرجية 

ير خأأإرجيأأة قاالسأأأأأأأأأأأأأأأتثمأأإر يف رواب، رق ري و مأأإملطرأأإ  اياث؛ ققاثير خأأإرجيأأة جورجيأأإ،  يفيأأد اثاركأأإريأأإين؛ ققاث 
اجلمطورية اردقمينيكية، مي يل فإر إس مإردقج ق؛ ققاثير شأأأأأأؤقن اررحلسأأأأأأة قاحلورمة قا عالي يف بوتسأأأأأأواج، 
نونوفو مورفي؛ ققاثير اردقرة رلتنمية االيتصأأأأأأأأأإ ية قاالجتمإعية يف  ن وال، مإنويل خوسأأأأأأأأأيه نيونيس جونيور؛ 

؛ ققاثير األ أأةيأأة قارزراعأأة قارصأأأأأأأأأأأأأأأنأأإعأأإت اخلفيفأة يف ققاثيرة ارتأأأإقن قارتكأأإمأأل األفريقي يف  ينيأأإ،  يني ريتأأإ
من وريإ،  قالن شأأأأأأأأأأأأأورتم؛ ققاثير خإرجية بن ال يش، عبد اركالي عبد املؤم ؛ ققاثير خإرجية ئطورية بوريفيإ 
املتأد ة ارقوميإت،  يي و ابري رق ري يز؛ ققاثير ارتأإقن اردقيل يف انإ  ميإةإر، ريإق تني؛ ققاثير االيتصأأأإ  

قارتنميأأة ا يليميأأة يف اركأأإمطقن، آالمأأإي   قمسأأإن ميي؛ ققاثير خأأإرجيأأة نيبأأإل، برا يأأب رومأأإر قارتخطيط 
 يإقايل؛ قجابة قاثير ارشأأؤقن املتأد ة األطراا قحقوق ا نسأأإن يف املكسأأيك، مإر   يل إ ق؛ قجاب قاثير 

رتا ا )ابرنيإبة  يضأأإ ع  خإرجية ارنرقيع، جينيس فرقريتش إلورت؛ قجاب قاثير خإرجية  واتيمإال، ايريو اسأأ
 بلدان منطقة  مريكإ اروسطى(ر

، اسأأأأأأأأأأأأأأتمع املؤمتر    بيإجت م  رل م  آذار/مإرس 20قيف اجللسأأأأأأأأأأأأأأة ارأإمة ارثإرثة املأقو ة يف  - 24
جاب قاثير خإرجية  رمينيإ،  راتك  بيتونيإن؛ قجاب قاثير خإرجية فييت جي، سأأأأأأأأأأأون  ن بوي؛ ققاثير اردقرة 
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ققاثارة ارتنمية االجتمإعية قتنمية األسأأأرة يف سأأأن إفورة، سأأأإي اتن شأأأني سأأأيون ؛ قجاب قاثير بواثارة اخلإرجية 
، سأأأأأأأأون فني سأأأأأأأأإفإنفيت؛ ققاثير اردقرة رلتأإقن اردقيل يف املنطقة الق اردميقراطية ارشأأأأأأأأأبية خإرجية ئطورية

إ  ونزاريس  ي بطيدق؛ األمريكية قمنطقة اربحر اركإرييب يف  سأأأأأأبإنيإ، خوان اببلو  ي الي ليسأأأأأأ -األيربية 
قجاأب قاثير خأإرجيأأة ريرباي،  ريأأإس شأأأأأأأأأأأأأأأونيني؛ قجاأب قاثير ارأاليأإت ارأدقريأأة قارتأأأإقن يف جنوب  فريقيأإ، 
ريوقيلني الندراث؛ ققاثير ارتجإرة اخلإرجية قارسأأأأأأيإسأأأأأأة املإرية يف ارربااثيل، نوربرتو مورييت؛ قجاب قاثير خإرجية 

بواثارة اردقرة رلتخطيط قاخلزينة اروطنية يف رينيإ، يوريوس مواي؛ ترريإ، سأأأأأأأأأأأأإ ات  قجل؛ قارسأأأأأأأأأأأأكرتط األقل 
قجاب قاثير ارشأأأأأأأأأأأؤقن اخلإرجية قشأأأأأأأأأأأؤقن ارتأإقن رشأأأأأأأأأأأرق  فريقيإ يف ئطورية تنزانيإ املتحدة،  امإس  انييل 

 ندمبإرق؛ قجاب قاثير ارشؤقن اخلإرجية قارتكإمل ا يليمي يف  إج، تشإرراث  قيريدقر
اروالايت املتحدة األمريكية إ، اسأأأأأأأأأأأأأأأتمع املؤمتر    بيإجت     إإ ممثلو قيف اجللسأأأأأأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأأأأأأط - 25

 قاريم  ق ندقرا قجميبيإرئطورية  يران ا سالمية قجزر سليمإن ق ارأربية ارسورية  قاجلمطورية
، اسأأأأأتمع املؤمتر    بيإجت   رت إإ قاثيرة آذار/مإرس 21قيف اجللسأأأأأة ارأإمة اررابأة املأقو ة يف  - 26

اردقرة رلشأأأأأأأأأأأأؤقن اخلإرجية قارتأإقن يف ارربت إلر تطيسأأأأأأأأأأأأإ ريربيو؛ ققاثير اردقرة قاملبأوا اخلإص أليررندا    
املؤمتر،  افيأأد روقين؛ قارواثير املنتأأدب رأأدى قاثير ارشأأأأأأأأأأأأأأأؤقن اخلأأإرجيأأة قارتأأأإقن ارأأدقيل، املكّلم ابرتأأأإقن 

 األفريقي يف امل رب، حمس  جإاثقيلر
تمع ا لس    بيإجت     إإ ممثلو اتيلند )ابسأأأأأأأم رابطة  مم جنوب قيف اجللسأأأأأأأة نفسأأأأأأأطإ، اسأأأأأأأ - 27

شأأأرق آسأأأيإ قبصأأأفته اروطنية(؛ ق سأأأراايل قجيبو  قتونس قاهلند ق ريرتاي قاركرسأأأي اررسأأأويل قبنمإ قجإمإيكإ 
 ربإنيإ قاريإابن قبورقندي قارسأأأأأأأأألفإ قر قاركويت قاجلزاار قاالنإ  اررقسأأأأأأأأأي ق نتي وا قبربو ا قئطورية روراي ق 

قاربحري  قا مإرات ارأربية املتحدة قإلندقراس قابرسأأأأأأأتإن قريبيإ قرندا قبوررينإ فإسأأأأأأأو قنيكإرا وا قئطورية 
 فنزقيال اربوريفإريةر

، اسأأأأأأأأأتمع املؤمتر    بيإن     به قاثير آذار/مإرس 22قيف اجللسأأأأأأأأأة ارأإمة اخلإمسأأأأأأأأأة املأقو ة يف  - 28
 ارشؤقن اخلإرجية قارتأإقن اردقيل قامل رتبني يف  إمبيإ، مإمإ ق اتن إرار

قيف اجللسأأة نفسأأطإ، اسأأتمع املؤمتر    بيإجت م  ممثلي رل م  فيجي ق يطإريإ قسأأويسأأرا ق ثيوبيإ  - 29
 ز قارسن إل قرقاندا قرطيبإسرق يإج قاثمبإبوي قارسو ان قشيلي قنيجطاي قرورومبيإ قبلي

قيف اجللسأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأطإ  يضأأأأأأأأأأإ، اسأأأأأأأأأأتمع ا لس    بيإجت     إإ املرايبون ع  املنظمة اردقرية  - 30
رلطجرة، قاملنظومة االيتصأأإ ية ألمريكإ ارالتينية قمنطقة اربحر اركإرييب، قصأأندقق تنمية ارشأأأوب األصأألية 

يب، قمنظمة ارتأإقن قارتنمية يف امليدان االيتصأأأأأإ ي، ق رفة ارتجإرة يف  مريكإ ارالتينية قمنطقة اربحر اركإري
 اردقرية، قمنتدى تنمية جزر احمليط اهلإ ئ، قاالنإ  اردقيل جلمأيإت ارصليب األار قاهلالل األارر

رأل ةية قارزراعة األمم املتحدة قيف اجللسأأأأأأأأأة ارأإمة اخلإمسأأأأأأأأأة  يضأأأأأأأأأإ،     ببيإجت ممثلو منظمة  - 31
إق( )ابرنيإبة  يضأأأأأأأأأأأأأأأإ ع  ارصأأأأأأأأأأأأأأأندقق اردقيل رلتنمية ارزراعية قبرجمع األ ةية ارأإملي(، قمنظمة ارأمل )ارف

اردقرية، قارورإرة اردقرية رلطإية ارةرية، قارلجنة االيتصأأأأأأأأأأأأأأأإ ية ألمريكإ ارالتينية قمنطقة اربحر اركإرييب، 
قارلجنأأة  ،األمم املتحأأدةتطوعي قارلجنأأة االيتصأأأأأأأأأأأأأأأأإ يأأة قاالجتمأأإعيأأة آلسأأأأأأأأأأأأأأأيأأإ قاحمليط اهلأأإ ئ، قبرجمع م

ارسإمية حلقوق ا نسإن )املقرّار اخلإص املأح ابحلأل يف ارتنمية األمم املتحدة االيتصإ ية ألقرقاب، قمفوضية 
األمم املتحدة رتنسأأأأيأل ارشأأأأؤقن ا نسأأأأإنية، قمنظمة األمم املتحدة ارتإبع  لس حقوق ا نسأأأأإن(، قمكتب 
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تجأأإرة اررلحأأد م  خلأأإطر اركوارا، قمررز األمم املتحأأدة نسأأأأأأأأأأأأأأأكو(، قمكتأأب رلرتبيأأة قارألم قارثقأأإفأأة )اريو 
 اردقرية، قمكتب مكإفحة ا رإلإبر

قيف اجللسأأأأة نفسأأأأطإ، اسأأأأتمع املؤمتر    بيإجت     إإ ممثلو املنظمإت  ط احلكومية ق صأأأأحإب  - 32
ز  وا قسيإسإت ارتأإقن فيمإ املصلحة اآلخرقن على ارنحو ارتإيل: االنإ  اردقيل رنقإابت ارأمإل، قمرر

بني بلدان اجلنوب ) رتيكيوالسأأأأأأيو سأأأأأأول( قمنظمة  قرسأأأأأأفإي اردقرية، قاملنتدى االسأأأأأأتشأأأأأأإري االيتصأأأأأأإ ي 
 قاالجتمإعير
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 الفصل الرابع
 تقرير عن مناقشات احللقات احلوارية  

رؤسأأأأأأأأأأإء املشأأأأأأأأأأإررني ،  عل  اررايس تأيني ارآذار/مإرس 20يف اجللسأأأأأأأأأأة ارأإمة األق  املأقو ة يف  - 33
حللقإت ارنقإش احلوارية على ارنحو ارتإيل:  بو اركالي عبد املؤم ، قاثير خإرجية بن ال يش، قسأأأأأأحر  اد 

؛ قابمبإنع 1حممد عبد املنأم نصأأأأأأأأأأأأأر، قاثيرة االسأأأأأأأأأأأأأتثمإر قارتأإقن اردقيل يف مصأأأأأأأأأأأأأر حللقة ارنقإش احلوارية 
قنيسيإ؛ قسنتيإ و تشإفيز، جاب قاثير احلراك اربشري برق جونيجورق، قاثير ارتخطيط قارتنمية اروطنية يف  ند

؛ املتحدة  ندري بالنشأأأأأإر ، املمثل ارداام ركندا ردى األمم -؛ قمإرك 2يف  روا قر حللقة ارنقإش احلوارية 
 ر3ق يني ريتإ، قاثيرة ارتأإقن قارتكإمل األفريقي يف  ينيإ حللقة ارنقإش احلوارية 

،  عإ اررايس اررؤسأأإء املشأأإررني حللقإت آذار/مإرس 22قيف اجللسأأة ارأإمة اخلإمسأأة املأقو ة يف  - 34
ارنقإش احلوارية ارثالا    عرض موجزات رلمنإيشأأأأأإت اريت ُ جريت يف حلقإهتم على املؤمترر ق بل  اررايس 

 ؤمترراملؤمتر  يضإ أبن موجزات حلقإت ارنقإش احلوارية ارثالا سُتدرج يف تقرير امل
 

: املزااي النستتتتتتتتتتتايتتة والفرص املتتتاحتتة للتعتتاون فيمتتا بني بلتتدان اجلنوب وتاتتا ل 1احللقتتة  -ألف  
 اخلربات وأفضل املمارسات والتجارب الناجحة

، افتت  اررايس املشأأأأأأأأأأأأأأأإراك حللقة ارنقإش احلوارية األق  ابب املنإيشأأأأأأأأأأأأأأأة ق    آذار/مإرس 21يف  - 35
 ة املشإرارة )مصر(رببيإنر ق  رت ببيإن  يضإ اررايس

قيدي املتحإقرقن اروار ة  مسإؤإلم   ج  اسأأأأأأأأأتأراضأأأأأأأأأإت:  قن يو رو، جاب قاثير ارزراعة قارشأأأأأأأأأؤقن  - 36
ارريفية يف ارصأأأأأأأأأأأأأني؛ قرا  نور اردي ، جاب رايس ارورإرة اررترية رلتأإقن قارتنسأأأأأأأأأأأأأيأل؛ قخورخيه موريطا  ا 

أإقن قارتنمية يف امليدان االيتصأأأأأأأأأأإ ي؛ قرورنيليإ رخيرت، سأأأأأأأأأأيلفإ، مدير مديرية ارتأإقن ا ةإاي يف منظمة ارت
جابة رايس ارصأأأندقق اردقيل رلتنمية ارزراعية؛ ق نريكيه مإرقري، مدير  نشأأأطة اردعوة قاحلمالت يف منظمة 

  قرسفإي  نرتمون،  قرسفإير
 ينيإ قاألر ن قتلت ذرك منإيشأأأة حوارية     خالهلإ ببيإجت ممثلو رل م   ندقنيسأأأيإ قنيجطاي ق  - 37

 قجنوب  فريقيإ قرندا قرواب قارربااثيل قسطاريونر
ق    ببيإن ممثلو رل م  املنظمإت احلكومية اردقرية قاركيإجت األخرى ارتإرية: صأأأأأأأأأأأندقق تنمية  - 38

ارشأأأأأأأأأأأأأأأأوب األصأأأأأأأأأأأأأأأليأأة يف  مريكأأإ ارالتينيأأة قمنطقأأة اربحر اركأأإرييب؛ قمنظمأأة ارتأأأإقن قارتنميأأة يف امليأأدان 
 ؛ قاملنظومة االيتصإ ية ألمريكإ ارالتينية؛ ق مإنة اركومنورثرااليتصإ ي

ق    ببيإجت  يضأأأأأإ ممثلو ارورإالت املتخصأأأأأصأأأأأة قارصأأأأأنإ يأل قارربامع قاركيإجت األخرى ارتإبأة  - 39
األمم ملنظومة األمم املتحدة ارتإرية: ارلجنة االيتصأأأأأأأأأأأأأإ ية ألقرقاب، قمكتب مكإفحة ا رإلإب، قمفوضأأأأأأأأأأأأأية 

األمم رلبيئة، قمنظمة ارأمل اردقرية، قمنظمة األمم املتحدة سأأأأأأأأأأأأإمية حلقوق ا نسأأأأأأأأأأأأإن، قبرجمع اراملتحدة 
 رأل ةية قارزراعة )ارفإق(راملتحدة 

ق    ببيإجت رةرك ممثلو املنظمإت  ط احلكومية ق صأأأأأأأأأأأحإب املصأأأأأأأأأأألحة اآلخرقن على ارنحو  - 40
 قاالنإ  اردقيل رنقإابت ارأمإلرارتإيل: مأطد  مريكإ اجلنوبية حلورمة ارصحة، 
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 قر  املتحإقرقن على ارتأليقإت قاألسئلة اريت  ثطت يف  ثنإء املنإيشة احلواريةر - 41
، ابرنيإبة ع  اررايس املشأأأأأأأأأأأأأأأإراك )بن ال يش(، األمم املتحدةقعّلأل املمثل ارداام ربن ال يش ردى  - 42

)مصر( مبالحظإت ختإمية ق علنت اختتإي حلقة ارنقإش على اآلراء املأرب عنطإر ق  رت اررايسة املشإرارة 
 احلوارية األق ر

 
 موجز  

، عرضأأأت اررايسأأأة املشأأأإرارة حللقة ارنقإش آذار/مإرس 22يف اجللسأأأة ارأإمة اخلإمسأأأة املأقو ة يف  - 43
 احلوارية األق  )مصر( على املؤمتر ارنقإط قارتوصيإت ارتإرية اريت انبثقت ع  املنإيشإت:

ن ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب  رس شأأأأأأورا ابمتالك اثمإي األمور ق سأأأأأطم يف عملية   ) ( 
 سأأأأرع رلتألم قيلل تكلفة   اء األعمإلر قعإ  ابرفإادة  يضأأأأإ على املسأأأأتطلكني يف  سأأأأواق اجلنوب قترتب 

 عليه  ثر صإٍا يف خلأل ارأمإرة؛
مرارز ارفكر فيمإ بني بلدان   ن مبإ رات ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب مشلت  نشأأأأأإء )ب( 

 اجلنوب قئع ارتجإرب ارنإجحة ق نتإج فطإرس ارقدرة ارريمية قتأزيز ارتألم م  األيران؛
رقن ره  )ج(   ن شأأأأأأأأأررإء ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب إلم مقدمون رلتأإقن ا ةإاي قميسأأأأأأأأأّ

اجلنوب قطّورقإلإ قفقإ ملبإ ئ ارتأإقن  قمنتفأون بهر رمإ   م تدبرقا  فأل مبإ رات ارتأإقن فيمإ بني بلدان
 فيمإ بني بلدان اجلنوب؛

 ن ارقأأدرة ارتحويليأأة قاالبتكأأإريأأة قارقأأدرة على ارتكيم رأأدى سأأأأأأأأأأأأأأأكأأإن املنأأإطأل ارريفيأأة  ) ( 
 قاحلضرية يف بلدان اجلنوب تشكل ميزة نسبية قفرصة رايسية؛

 ن ا إالت اررايسأأأأأأأأأأأأأأأية اريت ميك   ن يكون ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب مؤثرا فيطإ  )إلأ( 
تتضم ، ارتجإرة قمسإرات ارصمو  املنإخي قاحلد م  اركوارا قموصورية اربنية ارتحتية قااليتصإ  ارريمي 

ارزراعة قارتحول قاالسأأأأأتثمإر يف ر س املإل اربشأأأأأري قارتأليم قارصأأأأأحة قارشأأأأأبإب قتأميم املنظور اجلنسأأأأأإين ق 
بأد  ارريفي قفت  األسواق  مإي املنتجإت ارزراعية قمواجطة األاثمإت ا نسإنية قتقدمي اردعم يف سيإيإت مإ

انتطإء ارنزاع قمكإفحة ارتطرا ارأنيم قا رإلإب، قارألم قارتكنوروجيإر قم  األمهية  يضأأأأأأأأأأأأأأأإ تأزيز ارتجإرة 
 رفإادة ص إر املزارعني؛ ا ركرتقنية قريمنة ارزراعة قااليتصإ  ارريفي

  ن مثة حإجة  يإمة  طر  يإريمية قعإملية  اتحة منصة رتبإ ل اخلربات ارفضلى؛ )ق( 
 ن شأأأأأأررإء ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب يسأأأأأأتطيأون مواصأأأأأألة تأزيز االحرتاي املتبإ ل  )اث( 

يع، ق ن يدعون    ارتآاثر قارتأإقن على يدي املسأأأأأأأأأأأأإقاة، قارنفع املتبإ ل قارنتإاع اريت تأم منإفأطإ على اجلم
 نقأل صإب ارالعبني رإفة؛ مبإ

 عل   ن ارتأأأإقن فيمأأإ بني بلأأدان اجلنوب رريزة األمم املتحأأدة  ن ارأأأديأأد م  قرأأإالت  )ح( 
 سأأأأأأأإسأأأأأأأية رأملهر قشأأأأأأأجع املشأأأأأأأإررون ارورإالت على ارقيإي بدقر  ررب يف تيسأأأأأأأط ارتأإقن فيمإ بني بلدان 

الثير قجرى ارتشأأأأأديد  يضأأأأأإ على احلإجة    اثاي ة املبإ الت بني شأأأأأررإء ارتأإقن فيمإ اجلنوب قارتأإقن ارث
 بني بلدان اجلنوب قشررإء ارتأإقن بني بلدان ارشمإل قاجلنوب؛
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 ن املشأأأأأأأأأأأأأأأأإررني  براثقا  مهيأة  عأدا  منطجيأة رقيأإس  ثر ارتأأإقن فيمأإ بني بلأدان اجلنوب  )ط( 
ة موار   ضأأأأأأأأأأأأأأأإفية رتحقيأل خطة ارتنمية املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامة ارطموحة رأإي قئع األ رة ارأملية عليه م   جل تأبئ

 ؛األمم املتحدةر قم  ارضرقري  يضإ  نشإء نظإي رلرصد اطو  مشرترة ُتستضإا على مستوى 2030
 ن املشأأأإررني يسأأأتطيأون ارتألم م  مبإ رات نسأأأني ارفأإرية م  يبيل، ارشأأأرارة ارأإملية  )ي( 

بإ رة ارشأأأأأأأأرارة ارأإملية رلتأإقن ارثالثي ارفأإل، ق موعة اردعم اررمسي م   جل رلتأإقن ا ةإاي ارفأإل، قم
ارتنمية املسأأأأتدامة، قاملنطجية اجلديدة اريت صأأأأإ تطإ منظمة ارتأإقن قارتنمية يف امليدان االيتصأأأأإ ي قاربلدان 

إقن فيمإ بني بلدان ارنإمية رتقصأأأي ارتأإقن ا ةإاير ق شأأأإر بأض املشأأأإررني     ن مثة حإجة رتصأأأميم ارتأ
 ؛“احلأل يف ارتنمية”اجلنوب قنليله م  منظور 

 ن املشإررني  رقوا ارضوء على ضرقرة تبإ ل منطجيإت جديدة م   جل  شراك ارقطإع  )ك( 
اخلإص يف  إالت تشأأأأأأأأأأأأأأأمل ارتمويل املختلط قاالسأأأأأأأأأأأأأأأتثمإر م   جل  حداا األثر االجتمإعير ق نه م  

 مؤسسإت ارتمويل اردقرية؛ارضرقري  يضإ ارتألم م  
 ن املشأأأأأأأأأأأإررني شأأأأأأأأأأأد قا على  ن تأزيز اردقر ارتحويلي رلتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب  )ل( 

يستلزي تأزيز سبل احلصول على ارتمويل قمشإررة عد   ررب م  منظمإت ا تمع املدين قاثاي ة اررتابط مع 
ل املأريفر قشأأد قا  يضأأإ على  مهية تشأأجيع تنويع املنظمإت االجتمإعية قارأمليإت ارتحويلية، قتأزيز ارتبإ 

 ارتمويل قتيسط ارتفإعل قمتإبأة ارتنفية يف ئيع مستوايت احلورمة؛
 ن تسأأأأأخط ا مكإجت اركإملة رلتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب يقتضأأأأأي توسأأأأأيع نطإق  )ي( 

 مشإررة ارقيإ ات ارنسإاية يف عملية صنع ارقرار قنقإشإت ارسيإسإت؛
إَءرة قمكإفحة ارفسأأإ  قتطوير ا حصأأإءات  )ن(  سأأَ  ن املشأأإررني  براثقا ضأأرقرة ضأأمإن املأأأأأأأأأأأأأأأأأأُ

 قتكوي  يإعدة بيإجت ملتإبأة تدفأل املأونة اخلإرجة م  اجلنوب؛
 ن رثطاً م  املشأأأأأأأأأأأأأأأإررني تبإ روا خرباهتم، مبإ يف ذرك مبإ رات متصأأأأأأأأأأأأأأألة بنقل املأإرا  )س( 

راض األ اء اربيئي، قمكإفحة ارتطرا ارأنيم، قتقدمي املسأأإعدة يف قارتكنوروجيإ يف  إالت ارزراعة، قاسأأتأ
  حوال األاثمإتر

 
: التحدايت اليت تواج  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالث  وتعزيز 2احللقة  -ابء  

 اإلطار املؤسس  الالزم هلما
شأأأأية ارثإنية املنإيشأأأأإت ) ندقنيسأأأأيإ( ، افتت  اررايس املشأأأأإرك حللقة احلوار ارنقإآذار/مإرس 21يف  - 44

 ق    ببيإنر ق     يضإ اررايس املشإرك اآلخر ) روا قر( ببيإنر
ق    ببيأإجت  يضأأأأأأأأأأأأأأأأإ املتحأإقرقن ارتأإريأة امسأإؤإلم: رقي بطيرا، املأدير ارتنفيأةي رلورأإرأة ارربااثيلية  - 45

طقفية رلتأإقن؛ قريبيكإ  رينسأأأأأأأأأأأبإن، األمينة رلتأإقن؛ ق نطونيو  ونزاريس نوريس، املدير ارتنفيةي رلورإرة ارب
 مريكي؛ قفيكيتإموروا رإتوا  قتويكإمإنو املمثلة ارسأأأأأأأأأأأإمية رألمم املتحدة املأنية أبيل -ارأإمة رلمؤمتر األيربق 

اربلدان ةوا قاربلدان ارنإمية  ط ارسأأأأأإحلية قاردقل اجلزرية ارصأأأأأ طة ارنإمية؛ قسأأأأأإشأأأأأني تشأأأأأإتورفيدي، املدير 
 نظإي اربحوا قاملألومإت رلبلدان ارنإميةرارأإي ر
 قتلت ذرك منإيشة حوارية     خالهلإ ببيإجت ممثلو  ندقنيسيإ قامل رب قبن ال يش ق ينيإر - 46
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ق    ببيأأإنني ممثال املنظومأأة االيتصأأأأأأأأأأأأأأأأأإ يأأة ألمريكأأإ ارالتينيأأة ق مأأإنأأة اركومنورأأث ابعتبأأإرمهأأإ م   - 47
 جت األخرىراملنظمإت احلكومية اردقرية قاركيإ

ق    ببيإن  يضأأأأأأأأأأأأأأأإ املقرر اخلإص املأح ابحلأل يف ارتنمية ارتإبع  لس حقوق ا نسأأأأأأأأأأأأأأأإن، ممثال  - 48
 راألمم املتحدةارسإمية حلقوق ا نسإن بصفتطإ  حدى ريإجت منظومة املتحدة  ملفوضية األمم

 إيشة احلواريةرقر  املتحإقرقن على ارتأليقإت قاألسئلة اريت  ثطت يف  ثنإء املن - 49
 ق    اررايس املشإرك ) روا قر( مبالحظإت ختإمية ق عل  اختتإي حلقة ارنقإش احلوارية ارثإنيةر - 50
 

 موجز  
، عرض اررايس املشأأأأأأأأأإرك حللقة ارنقإش آذار/مإرس 22يف اجللسأأأأأأأأأة ارأإمة اخلإمسأأأأأأأأأة املأقو ة يف  - 51

 ارنقإط قارتوصيإت ارتإرية اريت انبثقت ع  املنإيشإت:احلوارية ارثإنية ) روا قر( على املؤمتر 
 نه يأو  رلبلدان ارنإمية صأأأأأأأالحية تصأأأأأأأميم ييإسأأأأأأأإت ارتأإقن فيمإ بني اجلنوب ق يرارإلإ  ) ( 

على  سأأأأأأأأأأأأأأأإس طوعي قمالامر ق ن ارقيإس ارنوعي رلأمليإت قارنتإاع ينطوي على  مهية حإمسة يف تدعيم 
وذج رلتنميةر قيتأني  ن تتضأأأأأأم  مشأأأأأأإررة ارقطإع اخلإص يف اربلدان فكرة حمورية ارتأإقن ألي شأأأأأأكل  ق ة

ارنإمية مؤشأأأرات رقيإس األ اء يف  إالت خلأل ارويفإام قارزاي ات ارضأأأريبية قنقل ارتكنوروجيإ قاالسأأأتدامة 
 اربيئية قاحرتاي األعراا احمللية؛

بية اريت قيففتطإ قرإالت  ن ارأديد م  املشإررني تبإ روا املألومإت حول املبإ رات ا اإ )ب( 
ارتأإقن ارتإبأني هلإ رلنطوض ابرتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي قتأزيز ارتنمية املسأأأأأأأأأأأأأأأتدامةر 

 قروحظ  ن مؤسسإت ارتأإقن ُعرّفت ابالستنإ     رؤيتطإ ق إيتطإ قييمطإ؛
بلدان اجلنوب يف  إالت ارتجإرة  ن ارأقو  األخطة شأأطدت اثاي ة يف ارتأإقن فيمإ بني  )ج( 

قنقل ارتكنوروجيإ قمتويل ارتنمية، قيف ارُنطع املتخةة  اثاء ارت ط ارأإملي يف املنإخ قارصأأأأأأأأأأأأأأأحة قاهلجرة، مبإ يف 
ذرك يف اردقل اجلزرية ارصأأأ طة  ط املنيأة، اريت   يأد ارتفإع مسأأأتوى ميإ  اربحر ابرنسأأأبة هلإ مسأأأ رة  ر ة 

أد اروطح قا يليمي قارأإملي رضأأأأمإن بل خطرا قايأإر قمث ة حإجة ملحة روضأأأأع  طإر مؤسأأأأسأأأأي على ارصأأأأُ
 ارتوسيع ارسريع رنطإق ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب؛

 ن فلسأفة ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب إلي يف رنططإ فلسأفة   مإج ابرنظر    تأد   ) ( 
ضأأأإ التفإيإت مؤسأأأسأأأية ئإعيةر قيف إلةا ارسأأأيإق، اجلطإت ارفإعلة فيه قامتدا   فقهر رك  إلنإك حإجة  ي

ميك   ن ُيسأأتأرض ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب يف ارتقإرير ارأإملية قا يليمية املتألقة ابألطر املؤسأأسأأية، 
 قعلى األخل يف املنتدى ارسيإسي اررفيع املستوى املأح ابرتنمية املستدامة؛

مأأإ بني بلأأدان اجلنوب  ق تأأدعيمأأه يف اخلطط ا ةأأإايأأة  نأأه م  األمهيأأة   مأأإج ارتأأأإقن في )إلأ( 
اروطنية قنديد ارربامع اريت تتصأأل بقضأأإاي ارتنمية قاحلورمة االيتصأأإ ية قاحلورمة اررشأأيدةر قم  املطم  يضأأإ 
االعرتاا بقيمة اجلطإت ارفإعلة م   ط اردقل ق سأأأأأأأأطإمإهتإ املمكنة يف نقيأل  إلداا ارتنمية املسأأأأأأأأتدامة، 

 تمويل اجلمإعي قارتمويل املختلط؛ع  طريأل ار
 ن ا طإر املؤسأأسأأي ارراإل  برإل  على عدي يدرته على ارتصأأدي رلتحدايت اريت تواجه  )ق( 

ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب، ق نه   ار تنفية خطة عمل بيونس آيرس على حنو رإمل، ق ن رإن يد 
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على حنو اتي ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب ملتحدة األمم ا حراث تقدي اركبط فيهر قالبد  ن ُتدمع ريإجت 
بتسأأأمية مررز رلتنسأأأيأل يتو  تنسأأأيأل ارأمل مع األفرية ارقطريةر قيكون م  املفيد  يضأأأإ  نشأأأإء حمفل ربلدان 

 اجلنوب يضم قاثراء املإرية قاخلإرجية قارتنمية؛
رتأإقن فيمإ بني بلدان  نه جرى ا يصأأأأأإء بزاي ة نديد  بأإ  اخلريطة املؤسأأأأأسأأأأأية   ارة ا )اث( 

اجلنوب على ارصأيدي  ا يليمي قاردقيل، قاختإذ تدابط رضمإن مواصلة احلفإظ على اربيإجت ذات ارصلة 
 ريس فقط م  جطة اربلدان املإحنة املتقدمة ارنمو، بل  يضإ م  جطة اربلدان ارنإمية؛

لى  مهية رايسأأية يف صأأقل  ن املشأأإررني شأأد قا على انطواء  إلداا ارتنمية املسأأتدامة ع )ح( 
ةوذج جديد رلتنمية يكون ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب عنصأأأأأأأأأأأأأأأرا حإمسإ فيه، رك  إلنإك حإجة  إإة 

 عد  م  ارتحدايت يف إلةا ا إل قابألخل فيمإ يتصل بتطيئة اربيئة ارتمكينية؛
نوب قارتأإقن ارثالثي،  ن فريأل املنإيشأأأأأأأأأأة، ااإاث،  براث  مهية ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجل )ط( 

مشأأأأأأد ا على  ن األقروية ارراإلنة إلي رفإرة   مإج ارتحدايت املتنإمية على ارصأأأأأأأيد ارأإملي، قا  مإج ارتإي 
، ق  مإج ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب 2030رالرتزامإت املطلوبة رتحقيأل خطة ارتنمية املسأأأأأأأأتدامة رأإي 

سأأأأأأأأأأأأأأتدامةر قميك   ن يتحقأل ذرك املة  مور منطإ، اثاي ة  ضأأأأأأأأأأأأأأفإء قارتأإقن ارثالثي يف  إلداا ارتنمية امل
ارطإبع ارتنظيمي قصأأأأأأأأيإ ة األسأأأأأأأأس املفإإليمية قاملنطجيإت قارتدريب قاملشأأأأأأأأإررة، قنسأأأأأأأأينطإر قميك  إة  
ارطريقة  يضأأأأأأأأأأأأأإ ارتوصأأأأأأأأأأأأأل    توافأل اآلراء قتكييم ارتأإقن على حنو مالام رُنطع قعمليإت  ةإاية خلتلفة، 

فإعلة جديدة قاسأأتخداي األ قات ارتكنوروجية انطاليإ م  منظور يسأأو   ارتضأأإم  قي لب ق  مإج جطإت 
 عليه ارطإبع ا نسإينر

 
 عما للتعاون فيما  2030: تعزيز وستتتتتائل تنفيذ خطة التنمية املستتتتتتدامة لعام 3احللقة  -جيم  

 بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالث 
ملشأأأأإرك حللقة ارنقإش احلوارية ارثإرثة )رندا( املنإيشأأأأإت ق    ، افتت  اررايس اآذار/مإرس 21يف  - 52

 ببيإنر ق  رت ببيإن  يضإ اررايسة املشإرارة ) ينيإ(ر
قيدي اسأأأتأراضأأأإت رل م  احملإقري  ارتإرية  مسإؤإلم: تريسأأأإ ريبطق، قاثيرة اردقرة رلشأأأؤقن اخلإرجية  - 53

األمم املتحأأدة ير ارتنفيأأةي ملررز اجلنوب؛ قمأأدير برجمع قارتأأأإقن يف ارربت أأإل، قرأأإرروس مأأإرااي روريرا، املأأد
 ا ةإاي؛ قابقرو  يستيفيز، مدير مررز  موعة ارربيكس رلسيإسإتر

قتلت ذرك منإيشأأأأأأأأأأأأأأأة حوارية     خالهلإ ببيإجت ممثلو بن ال يش قروسأأأأأأأأأأأأأأأتإريكإ ق ندقنيسأأأأأأأأأأأأأأيإ  - 54
قبوتسأأأأأأأواج قارربااثيل قئطورية تنزانيإ املتحدة قابرسأأأأأأأتإن قارفلبني قجنوب  فريقيإ قاالنإ  اررقسأأأأأأأي قامل رب 

 قإلندقراسر
املنظمأأإت احلكوميأأة ارأأدقريأأة قاركيأأإجت األخرى ارتأأإريأأة: املنظومأأة  ق    ببيأأإجت  يضأأأأأأأأأأأأأأأأأإ ممثلو - 55

االيتصأأأأأأأأأأإ ية ألمريكإ ارالتينية، ق موعة  قل  فريقيإ قاربحر اركإرييب قاحمليط اهلإ ئ، قارسأأأأأأأأأأوق املشأأأأأأأأأأرترة 
 قط اجلنومرربلدان املخر 

 ابعتبإرمهإ م  األمم املتحدةق    ببيإنني  يضأأأأأأأأأأأأأأأإ ممثال املنظمة اربحرية اردقرية قبرجمع متطوعي  - 56
- 57ارورإالت املتخصأأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأة قارصأأأأأأأأأأأأأأأنإ يأل قارربامع قاركيإجت األخرى ارتإبأة ملنظومة األمم املتحدةر

 ملنإيشة احلواريةرقر  احملإقرقن على ارتأليقإت قاألسئلة اريت  ثطت يف  ثنإء ا 
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 ق  رت اررايسة املشإرارة ) ينيإ( مبالحظة ختإمية ق علنت اختتإي حلقة ارنقإش احلوارية ارثإرثةر - 58
 

 موجز  
، عرضأأأت اررايسأأأة املشأأأإررة حللقة ارنقإش آذار/مإرس 22يف اجللسأأأة ارأإمة اخلإمسأأأة املأقو ة يف  - 59

 ارنقإط قارتوصيإت ارتإرية اريت انبثقت ع  املنإيشإت:احلوارية ارثإرثة ) ينيإ( على املؤمتر 
 ن مثة حإجة رالسأأأأأأأأأأأأأأأتفإ ة م  ا مكإجت اهلإالة اريت ينطوي عليطإ ارتأإقن فيمإ بني  ) ( 

بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي ارةي يسأأأأأأأتطدا عدي ترك  حد خلم ارررنبر قم  األمور احليوية حشأأأأأأأد 
ر قميثل احلصأأأأأول على 2030نفية خطة ارتنمية املسأأأأأتدامة رأإي موار   ضأأأأأإفية رلتحرك بشأأأأأكل  سأأأأأرع يف ت

ارتكنوروجيإ ضأأأأأأأأرقرة رلتمكني االيتصأأأأأأأأإ ي قتيسأأأأأأأأط عملية ارتنمية يف اربلدان ارنإمية، قابألخل ع  طريأل 
تنفية سأأأيإسأأأإت تأينطإ على اروروج    ارثورة ارصأأأنإعية اررابأةر قبوسأأأع ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب  ن 

 ةا ارصد   قرا مطّمإ يف نقل ارتكنوروجيإ فيمإ بني بلدان اجلنوب؛يلأب يف إل
 ن مثة تشأأأأأأأأديدا على  ن ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب ميثل   اة مطمة رلبلدان ارنإمية  )ب( 

 تأينطإ على االعتمإ  اجلمإعي على ارةات؛
مة آريإت ملتإبأة  ن املشأأأأأأأأأأأأإررني  ردقا  يضأأأأأأأأأأأأإ  مهية اخنراط ئيع اجلطإت ارفإعلة يف  يإ )ج( 

نتإاع ا عالن ارصأأإ ر ع  املؤمتر، ق اإ  سأأإحة مشأأرترة تتي  رلشأأررإء م  اجلنوب قارشأأمإل االتفإق على 
  يرار  إلداا مشرترة نرتي ارتنوع يف منطجيإت ارأمل؛

بل رتحفيز ارنظم املإرية اروطنية قاردقرية على االسأأأأأأتثمإر يف  ) (   ن إلنإك ضأأأأأأرقرة  اإ  سأأأأأأُ
 ، قتيسط استثمإر ارقطإع اخلإص يف ارتنمية املستدامة؛املستقبل
 نه م  األمهية  ن اري تطوير ارطإيإت أل راض توسأأأأأأأأأأأأأأأيع ارقإعدة ارضأأأأأأأأأأأأأأأريبية ابألخة  )إلأ( 

 مببإ رات م  يبيل مبإ رة مفتشني ضريبيني بال حدق ، قاثاي ة االستثمإرات يف  إالت ارتقدي ارتكنوروجي؛
ك على ضأأأمإن االخنراط املتسأأأإقق رلقطإع اخلإص حى ميك   ن املشأأأإررني شأأأد قا رةر )ق( 

االسأأأأأأأأأأأأأأأتفإ ة م  مزااي  ارنسأأأأأأأأأأأأأأأبية املقإرنة، مبإ يف ذرك ع  طريأل ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن 
ب ارنتأأإاع قتبيني األثر املرتتأأب على مشأأأأأأأأأأأأأأأأأإررأأة ارقطأأإع اخلأأإص يف تنفيأأة  إلأأداا ارتنميأأة  ارثالثي، قتأقأأّ

 املستدامة؛
ن املشأأأأأأأأإررني  براثقا ضأأأأأأأأرقرة تسأأأأأأأأخط  مكإجت ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قتأزيز   )اث( 

بل تنفية خطة ارتنمية املسأأأأتدامة رأإي   عمإ هلةا ارتأإقنر قجرى ارتشأأأأديد يف إلةا ارصأأأأد  على  2030سأأأأُ
 قجوب  يفإء شررإء ارتنمية بتأطداهتم يف  إل املسإعدة ا ةإاية اررمسية؛

 شأأأأأأأأأإرقا    ضأأأأأأأأأرقرة  ن يسأأأأأأأأأتطدا ارتأإقن ارثالثي تطوير يدرات بلدان   ن املتكلمني )ح( 
مواصأأأأأأأأألة األمم املتحدة اجلنوب م   جل نقيأل االسأأأأأأأأأتدامة االيتصأأأأأأأأأإ ية قاربيئية، ق نه يتأني على منظومة 
 تأميم ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب قارتأإقن ارثالثي يف عملطإ قخطططإ رلدعم؛

على  ن  إلداا ارتنمية املسأأأأتدامة  سأأأأإسأأأأية رتدعيم ةوذج جديد  ن املشأأأأإررني شأأأأد قا  )ط( 
رلتنمية ميثل فيه ارتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب عنصأأرا حإمسإر رك  مثة ندايت عديدة تقتضأأي مواجطتطإ 

 يف إلةا ارصد ، تتصل على قجه اخلصوص بتطيئة اربيئة ارتمكينية؛
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رلتأأأأإقن فيمأأأإ بني األمم املتحأأأدة ب ، قابألخل مكتأأأاألمم املتحأأأدة ن على منظومأأأة  )ي( 
األمم بلأأأدان اجلنوب، تنفيأأأة برامع مبنيأأأة على ترتيبأأأإت ثالثيأأأة تأتمأأأد على اخلربات املوجو ة يف منظومأأأة 

 قاربلدان ارشريكة؛املتحدة 
 نه اب ضأأأأأأأأأإفة    اجلطو  املبةقرة رتشأأأأأأأأأجيع ارتأإقن ارتقح فيمإ بني اربلدان ارنإمية، مثة  )ك( 

بل ارتنفية األخرى مثل ارتجإرة قاالسأأأأأأأأأأأأأأتثمإر ق خالييإت ممإرسأأأأأأأأأأأأأأإت املزيد ارةي ي تأني عمله رتنإقل سأأأأأأأأأأأأأأُ
األعمإل يف ارقطإع اخلإص قا صالحإت ارضريبية، قمأإجلة ندايت رايسية م  يبيل ارتدفقإت املإرية  ط 

 املشرقعة؛
نظومة يف  ن املشإررني سلطوا ارضوء على  مهية قضع اسرتاتيجية جديدة على نطإق امل )ل( 

 أأإل ارتأأأإقن فيمأأإ بني بلأأدان اجلنوب، يكون إلأأدفطأأإ احملأأإفظأأة على مكأأإنأأة يويأأة رلتأأأإقن فيمأأإ بني بلأأدان 
 يف جدقل األعمإل ا ةإاي اردقيلر اجلنوب قارتأإقن ارثالثي
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 الفصل اخلامس
 التفويض واثئق جلنة تقرير  

األمم املتحأأدة اررفيع املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى ارثأأإين املأح ابرتأأأإقن م  ارنظأأإي ارأأداخلي ملؤمتر  4تنل املأأإ ة  - 60
 بني بلدان اجلنوب على مإ يلي: فيمإ

تُأني  يف بداية املؤمتر جلنة ق األ ارتفويض قتت رم م  تسأأأأأأأأة  عضأأأأأأأإءر قيسأأأأأأأتند تكوي    
ارلجنة    نفس األسأأأأأأأأأأأأأإس ارةي يقوي عليه تكوي  جلنة ق األ ارتفويض يف اجلمأية ارأإمة رألمم 

تحدة يف  قرهتإ ارثإرثة قارسأأأأأأأأأأأأأأأبأنير قتفحل ارلجنة ق األ تفويض املمثلني قتقدي تقريرإلإ    امل
 املؤمتر  قن  بطإءر

ته ارأإمة األق ، قفقإً رلمإ ة  - 61 م  نظإمه ارداخلي، بتأيني جلنة رو األ  4قيإي املؤمتر يف جلسأأأأأأأأأأأأأأأ
نتي وا قبربو ا، قسطاريون، قشيلي، قارصني، ارتفويض تت رم م  اردقل األعضإء ارتإرية: االنإ  اررقسي، ق 

 ق إج، قفنلندا، قاروالايت املتحدة األمريكيةر
 ر2019آذار/مإرس  21قعقدت جلنة ق األ ارتفويض جلسة قاحدة يف  - 62
 إ) نتي وا قبربو ا( رايسأأأ ريفربول نطوين ، انتخب 2019آذار/مإرس  21قيف اجللسأأأة املأقو ة يف  - 63

 تفويضررلجنة ق األ ار
 2019آذار/مإرس  21قرإن مأرقضأأأأأأأإ على جلنة ق األ ارتفويض مةررة م  األمني ارأإي مؤرخة  - 64

بشأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ن ق األ تفويض ممثلي ارأأأدقل قاالنأأأإ  األقرقمر ق    ممثأأألا ملكتأأأب ارشأأأأأأأأأأأأأأأؤقن ارقأأأإنونيأأأة ببيأأأإن 
 ابملةررةر يتألأل
صأأي تطإ املسأأتكملة ابربيإن ارةي     م  مةررة األمني ارأإي، ب 1قحسأأب املشأأإر  ريه يف ارفقرة  - 65

به ممثل مكتب ارشأأأأأأأأأأأأؤقن ارقإنونية، رإنت يد ُيدّامت    األمني ارأإي قيت انأقإ  جلسأأأأأأأأأأأأة ارلجنة، ق األ 
م  ارنظإي ارداخلي  3ارتفويض اررمسية رلممثلني املوفدي     املؤمتر، يف ارشأأأأأأأأأأأأأأأكل املطلوب مبوجب املإ ة 

،  سأأواتيحق : االنإ  اررقسأأي، ق سأأتونيإ،  قرة 49اربإر  عد إلإ اردقل ارتإرية رلمؤمتر، م  االنإ  األقرقم ق 
ق روا قر، ق ندقرا، ق ندقنيسأأأأأيإ، ق ن وال، ق قرق واي، ق ق ندا، ق يطإريإ، قابرسأأأأأتإن، قاربحري ، قارربااثيل، 

زر اربطإمإ، قتونس، قجقتشأأأأأأأأأأأأأأأيكيإ، قبراب قس، قبل إراي، قبليز، قبوتسأأأأأأأأأأأأأأأواج، قبورقندي، قبطق، قاتيلند، 
قئطورية الق اردميقراطية ارشأأأأأأأأأبية، قجنوب  فريقيإ، قرقمإنيإ، قسأأأأأأأألوفإريإ، قارسأأأأأأأأويد، قارصأأأأأأأأني، قعمإن، 

اربوريفأأأأأإريأأأأأة(، قفنلنأأأأأدا، قفييأأأأأت جي، قيربص،  -ق أأأأأإج، ق يأأأأأإج، ق ينيأأأأأإ، قارفلبني، قفنزقيال )ئطوريأأأأأة 
قاملكسأأأأأأأأأيك، قارنمسأأأأأأأأأإ، قإلن إراي، قاروالايت قاركإمطقن، قاركرسأأأأأأأأأي اررسأأأأأأأأأويل، قررقاتيإ، قرواب، قمإريزاي، 

 املتحدة األمريكية، قاريإابن، قاريوجن
، بصأأي تطإ املسأأتكملة ابربيإن ارةي     األمني ارأإي م  مةررة 2قحسأأب املشأأإر  ريه يف ارفقرة  - 66

لومإت به ممثل مكتب ارشأأأأأأؤقن ارقإنونية، رإنت يد قر ت    األمني ارأإي قيت انأقإ  جلسأأأأأأة ارلجنة مأ
احلكومة  تتألأل بتأيني ممثلي اردقل املوفدي     املؤمتر،  مإ ع  طريأل رسأأأأأأأأإرة ابرفإرس م  رايس اردقرة  ق

اربإر   ق قاثير اخلإرجية  ق رسأأإرة  ق مةررة شأأفوية م  ارواثارة  ق ارسأأفإرة  ق اربأثة املأنية، م  اردقل ارتإرية 
، قاألر ن، ق رمينيإ، ق ريرتاي، ق سأأأأأأأأأأأأأأأبإنيإ، ق سأأأأأأأأأأأأأأأرتاريإ،  ثيوبيإ، ق ذربيجإن، قاألرجنتني قل:  110عد إلإ 

 ق سأأأأأأأأأأأأأأأراايأأأأأأأل، ق ربأأأأأأأإنيأأأأأأأإ، ق ملأأأأأأأإنيأأأأأأأإ، قا مأأأأأأأإرات ارأربيأأأأأأأة املتحأأأأأأأدة، ق نتي وا قبربو ا، ق قررانيأأأأأأأإ، ق يران



 A/CONF.235/6 

 

19-11493 32/37 

 

ا سأأأأأأأأأأأأأأأالميأأأأة(، ق يررنأأأأدا، قاببوا  ينيأأأأإ اجلأأأأديأأأأدة، قابرا واي، قابالق، قارربت أأأأإل، قبلجيكأأأإ،  -)ئطوريأأأأة 
املتأأأأد ة ارقوميأأأإت(،  -قبن ، قبواتن، قبوررينأأأإ فأأأإسأأأأأأأأأأأأأأأو، قبورنأأأدا، قبوريفيأأأإ ) قرأأأة  قبن ال يش، قبنمأأأإ،

ريشأأأأأأأأيت، قجإمإيكإ، قاجلزاار، قجزر سأأأأأأأأليمإن، قجزر  -قبيالرقس، قتررمإنسأأأأأأأأتإن، قترريإ، قتو و، قتيمور 
طوريأة روراي، ارقمر، قئطوريأة تنزانيأإ املتحأدة، قاجلمطوريأة ارأدقمينيكيأة، قاجلمطوريأة ارأربيأة ارسأأأأأأأأأأأأأأأوريأة، قئ

قئطورية اركون و اردميقراطية، قجورجيإ، قجيبو ، قارداةرك، ق قرة فلسأأأأأأطني، قرقاندا، قاثامبيإ، قاثمبإبوي، 
قسأأأأإن تومي قبرينسأأأأييب، قسأأأأإنت فنسأأأأنت قجزر  رينإ ي ، قسأأأأإنت روسأأأأيإ، قسأأأأري النكإ، قارسأأأألفإ قر، 

را، قسطاريون، قسيشيل، قشيلي، قصربيإ، قسلوفينيإ، قسن إفورة، قارسن إل، قارسو ان، قسورينإي، قسويس
قارصأأومإل، ق إمبيإ، ق واتيمإال، ق ينيإ االسأأتوااية، قفإنواتو، قفرنسأأإ، قفيجي، قيطر، قيط يزسأأتإن، قرإبو 
فط ي، قرإاثاخسأأأأأأأأأأأأأتإن، قرندا، قروسأأأأأأأأأأأأأتإريكإ، قرورومبيإ، قاركون و، قاركويت، قرطيبإس، قرينيإ، قربنإن، 

إ، قريتوانيإ، قمد شأأأأأأأقر، قمصأأأأأأأر، قامل رب، قمالقي، قملديم، قاململكة ارأربية قركسأأأأأأأمربغ، قريرباي، قريبي
ارسأأأأأأأأأأأأأأو ية، قاململكة املتحدة رربيطإنيإ ارأظمى ق يررندا ارشأأأأأأأأأأأأأمإرية، قمن وريإ، قموريتإنيإ، قموريشأأأأأأأأأأأأأيوس، 

، قاهلنأأأأد، قمواثامبيأل، قميأأأأأإةأأأأأإر، قجميبيأأأأأإ، قارنرقيع، قنيبأأأأأإل، قنيجطاي، قنيكأأأأأإرا وا، قنيواثيلنأأأأأدا، قإلأأأأأإييت
 رقإلندقراس، قإلورندا، قاريم 

ةررة،   يتلأل األمني ارأأأإي ق األ ارتفويض اررمسيأأة املأأم   3قحسأأأأأأأأأأأأأأأأب املشأأأأأأأأأأأأأأأأإر  ريأأه يف ارفقرة  - 67
اريت ُ عيت     قرة،  36اربإر  عد إلإ  عال  م  اردقل ارتإرية  7املألومإت املشأأأأأأأأأأأأأأأإر  ريطإ يف ارفقرة   ق

 ف إنسأأتإن، ق قاثبكسأأتإن، قآيسأألندا، قبرقين  ار ارسأأالي، قاربوسأأنة قاهلرسأأك، قترينيدا   املشأأإررة يف املؤمتر:
قتواب و، قتشأأأأأإ ، قتوفإرو، قتون إ، قاجلبل األسأأأأأو ، قجزر مإرشأأأأأإل، قئطورية  فريقيإ اروسأأأأأطى، قئطورية 

إن مإرينو، موردقفإ، قجنوب ارسأأأأأأأأو ان، ق قمينيكإ، قسأأأأأأأأإموا، قسأأأأأأأأ روراي ارشأأأأأأأأأبية اردميقراطية، قئطورية
بيسأأأأأأإق، قرمبو اي، قروت  -قسأأأأأأإنت ريتس قنيفس، قطإجيكسأأأأأأتإن، قارأراق، ق إبون، ق رينإ ا، ق ينيإ 

قموجرو، قميكرقنيزاي ، ارشأأأأأأأأأأأمإرية مقدقنيإق  يفوار، قالتفيإ، قريختنشأأأأأأأأأأأتإي ، قريسأأأأأأأأأأأوتو، قمإرطة، قمإيل، 
 املوحدة(، قجقرق، قارنيجر  -)قالايت 

ارتفأأأويض أبن تقبل ارلجأنة ق األ تفأأأويض ممثلي اردقل املدرجة  مسإؤإلإ  رايس جلنة ق األ ىق قص - 68
ل    األمني ارأإي يف  يرب قيت ممك   2ق  1يف ارفقرتني  م  املةررة، بصأي تطإ املسأتكملة، على  ن تُرسأَ

لة، قرةرك م  املةررة بصأأأأأأأأي تطإ املسأأأأأأأأتكم 2ق اأُل ارتفويض اررمسية ملمثلي اردقل املشأأأأأأأأإر  ريطإ يف ارفقرة 
 حسب االيتضإءر م  املةررة، 3ملمثلي اردقل املشإر  ريطإ يف ارفقرة 

 بدقن تصويت:ارلجنة مشرقع ارقرار ارتإيل قاعتمدت  - 69
 إن جلنة واثئق التفويض  
ق األ تفويض املمثلني املوفدي     مؤمتر األمم املتحدة اررفيع املسأأأأأأأأأأتوى  وقد  رستتتتتتتت   

 إ بني بلدان اجلنوب،ارثإين املأح ابرتأإقن فيم
ق األ تفويض ممثلي ارأأأدقل قممثلي االنأأأإ  األقرقم املشأأأأأأأأأأأأأأأأأإر  ريطأأأإ يف ارفقرتني  تقاتتل  

 م  مةررة األمني ارأإي، بصي تطإ املستكملةر 2 ق 1
فيمإ يتألأل   ال إلإة يف اعتمإ  يرار ارلجن نه ال خيتلم مع ممثل اروالايت املتحدة األمريكية  قذرر - 70

 ئطورية فنزقيال اربوريفإريةر ابسم ،ارتفويض املقدمة م  نظإي مإ قرق بقبول ق األ
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انضأأأأأأأم ممثل فنلندا    توافأل اآلراء، ركنه ذرر  ن االنتخإابت اررحلسأأأأأأأية اريت جرت يف  اير/مإيو ق  - 71
، أية اروطنيةق ن فنلندا تؤيد أتييداً اتمإً اجلم ،ال تتمتع ابملصأأداييةق نزيطة  ق حرة   تك  املإضأأي يف فنزقيال 

فنزقيال ال ميك  ب املتألقةاألاثمإت املتأد ة األبأإ   ن قشأأد  على  راهليئة اردميقراطية ارشأأرعية رفنزقيالقإلي 
اجراء اردميقراطية      عإ ة  رسأأأأأأأأإء ال ابروسأأأأأأأأإال ارسأأأأأأأأيإسأأأأأأأأية اردميقراطية ارسأأأأأأأألمية، قجد  اردعوة طإ حل

 مصداييةرانتخإابت رحلسية حرة قشفإفة قذات 
ايدق بوصأأأأفه اررايس ارشأأأأرعي اروحيد و ابررايس املؤيت خوان   أرتابلد  يذرر ممثل شأأأأيلي  ن ق  - 72

فيمأأإ يتألأل بقبول ق األ ارتفويض املقأأدمأأة م  نظأأإي  ة يف اعتمأأإ  ارقرار  الارلجنأأتلم مع خيقال  ،رفنزقيال
 رةاربوريفإري ابرنيإبة ع  ئطورية فنزقيال ،مإ قرق

ثل االنإ  اررقسأأأأأأي  ن ق األ ارتفويض ارصأأأأأأإ رة ع  ئطورية فنزقيال اربوريفإرية صأأأأأأدرت ذرر ممق  - 73
ق األ اجلمأيأأة ارأأأإمأأة قافقأأت على بأأأد ارتأأةرط أبن  ، شأأأأأأأأأأأأأأأأإريتفأل متأأإمأأإً مع ارنظأأإي ارأأداخلي رلمؤمتر ق  مبأأإ

سأأأأأأي يأإرض تسأأأأأأييس  ن االنإ  اررق  ،   ارأإمة لجمأيةرتفويض قفد فنزقيال    اردقرة ارثإرثة قارسأأأأأأبأني 
 عمل املؤمتر قارلجنةر

يف  قرهتإ ارثإرثة بّتت ابرفأل  ن اجلمأية ارأإمة الحظ انضأأأأأأأأأأأأأأم ممثل ارصأأأأأأأأأأأأأأني    توافأل اآلراء، ق ق  - 74
 ق ن ارصني تأإرض  جراء منإيشإت بش ن متثيل فنزقيال يف املؤمترر ،ش ن ممثلي فنزقيال يفقارسبأني 

 توصي املؤمتر ابعتمإ  مشرقع يرار يوافأل على تقرير ارلجنةرقيررت ارلجنة، بدقن تصويت،  ن  - 75
 

 اإلجراء الذي اختذه املؤمتر  
نظر املؤمتر يف تقرير جلنة ق األ ارتفويض  ،آذار/مإرس 22يف اجللسأأأة ارأإمة اخلإمسأأأة املأقو ة يف  - 76

(A/CONF.235/5)  ابرصأأي ة اريت عرضأأه إإ رايس ارلجنة ) نتي وا قبربو ا(، ارةي  فإ  املشأأإررني  يضأأإ أبن
ارلجنة تلقت منة انأقإ  اجتمإعطإ اررمسي ق األ تفويض يف ارشأأأأأأأكل املطلوب م  ارسأأأأأأألفإ قر قسأأأأأأأن إفورة 

 يسوتو قميإةإررقصربيإ ق واتيمإال قر
قاعتمد املؤمتر مشأأأأأأأأأأأأأأأرقع ارقرار ارةي  قصأأأأأأأأأأأأأأأت به جلنة ق األ ارتفويض يف تقريرإلإ، قيبل بو األ  - 77

ارتفويض ا ضأأإفية اريت ذررإلإ رايس جلنة ق األ ارتفويض )رالطالع على نل ارقرار، انظر ارفصأأل األقل، 
 (ر3 ارقرار
و رل م  االنإ  األقرقم، قبطق )ابرنيإبة  يضأأأأأأأإ ع  قبأد اعتمإ  مشأأأأأأأرقع ارقرار،     ببيإن ممثل - 78

 موعة ريمإ )املؤرفة م  األرجنتني قابرا واي قارربااثيل قبنمإ قبطق قشيلي ق واتيمإال قروستإريكإ قرورومبيإ 
اململكة املتحدة قرندا قإلندقراس( قاسأأأأأأأأأأأأرتاريإ ق سأأأأأأأأأأأأراايل قاجلمطورية اردقمينيكية قجورجيإ قئطورية روراي ق 

قاروالايت املتحدة األمريكية(، قتشأأأأأأأأأأأيكيإ قئطورية فنزقيال اربوريفإرية طإنيإ ارأظمى ق يررندا ارشأأأأأأأأأأأمإرية رربي
ئطورية  يران ا سأأأأأأأأأأأأالمية قاالنإ  اررقسأأأأأأأأأأأأي قرواب قارصأأأأأأأأأأأأني ق قرة بوريفيإ املتأد ة ارقوميإت قنيكإرا وا ق 

 راجلمطورية ارأربية ارسوريةقاريإابن قجنوب  فريقيإ ق 
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 لسا سالفصل ا
 اعتما  الوثيقة اخلتامية للمؤمتر  

، رإن مأرقضأأأأأإ على املؤمتر مشأأأأأرقع يرار آذار/مإرس 22يف اجللسأأأأأة ارأإمة اخلإمسأأأأأة املأقو ة يف  - 79
اررفيع املسأأأأأأأأأأأأأأتوى األمم املتحدة قثيقة بيونس آيرس اخلتإمية ملؤمتر ”بشأأأأأأأأأأأأأأ ن اروثيقة اخلتإمية رلمؤمتر بأنوان 

 ر(A/CONF.235/L.1)مقدي م  رايس املؤمتر  “إ بني بلدان اجلنوبارثإين املأح ابرتأإقن فيم
قيف اجللسأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأطإ،   رت  مينة املؤمتر ببيإن   خلت يف سأأأأأأأأيإيه تأديالت شأأأأأأأأفوية على قثيقة  - 80

رثأإين املأح ابرتأأإقن فيمأإ بني بلأدان اجلنوب اررفيع املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى ااألمم املتحأدة بيونس آيرس اخلتأإميأة ملؤمتر 
 رA/CONF.235/3بصي تطإ اروار ة يف اروثيقة 

 قارصنير 77 قيبل اعتمإ  ارقرار،     ببيإن ممثل  قرة فلسطني ابرنيإبة ع   موعة ارأ - 81
، مأتمدا م  A/CONF.235/L.1قيف اجللسأأة ارأإمة اخلإمسأأة  يضأأإ، اعتمد املؤمتر مشأأرقع ارقرار  - 82

اررفيع املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى ارثإين املأح ابرتأإقن فيمإ بني بلدان األمم املتحدة مث قثيقة بوينس آيرس اخلتإمية ملؤمتر 
 (ر1املأدرة شفواي )رالطالع على نل اروثيقة، انظر ارفصل األقل، ارقرار اجلنوب بصي تطإ 

 قبأد اعتمإ  ارقرار،     ممثل اروالايت املتحدة األمريكية ببيإنر - 83
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https://undocs.org/ar/A/CONF.235/L.1
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/3
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/3
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/L.1
https://undocs.org/ar/A/CONF.235/L.1


A/CONF.235/6 
 

 

35/37 19-11493 

 

 الفصل السابع
 اعتما  تقرير املؤمتر  

، اعتمأأأد املؤمتر مشأأأأأأأأأأأأأأأرقع ارقرار آذار/مأأأإرس 22يف اجللسأأأأأأأأأأأأأأأأأة ارأأأأإمأأأة اخلأأأإمسأأأأأأأأأأأأأأأأأة املأقو ة يف  - 84
A/CONF.235/L.2  ابرصأأأأي ة اريت عرضأأأأه “ا عراب ع  ارشأأأأكر رشأأأأأب األرجنتني قحكومتطإ”املأنون ،

قارصني )رالطالع على نل ارقرار، انظر ارفصل األقل،  77 ارأإإ ممثل  قرة فلسطني ابرنيإبة ع   موعة 
 (ر2ارقرار 
قيف اجللسأأأة نفسأأأطإ     سأأأفني يور نسأأأون ) سأأأتونيإ( املقرر ارأإي رلمؤمتر ببيإن، عرض يف سأأأيإيه  - 85

 ر (A/CONF.235/L.3)مشرقع تقرير املؤمتر 
قيف اجللسأأأأأة نفسأأأأأطإ  يضأأأأأإ، اعتمد املؤمتر مشأأأأأرقع ارتقرير، ق ذن رلمقرر ارأإي بوضأأأأأأه يف صأأأأأي ته  - 86

 ارنطإايةر
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 الفصل الثامن
 اختتام املؤمتر  

،     األمني ارأإي رلمؤمتر قمدير برجمع آذار/مإرس 22يف اجللسأأأأأة ارأإمة اخلإمسأأأأأة املأقو ة يف  - 87
 ا ةإاي، ببيإنراألمم املتحدة 

 قيف اجللسة نفسطإ،   رت رايسة اردقرة ارثإرثة قارسبأني رلجمأية ارأإمة ببيإنر - 88
فورييه، قاثير ارشأأأأأأأأأأأأأؤقن اخلإرجية قارأبإ ة يف  قيف اجللسأأأأأأأأأأأأأة نفسأأأأأأأأأأأأأطإ  يضأأأأأأأأأأأأأإ،     ببيإن خورخيه - 89

اررفيع املسأأأأأأأأأتوى األمم املتحدة األرجنتني، بصأأأأأأأأأفته جابإ ررايس املؤمتر  كم املنصأأأأأأأأأب، ق عل  اختتإي مؤمتر 
 ارثإين املأح ابرتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوبر
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 املرفق
 قائمة الواثئق  

 

 اررمز
بنأأأد جأأأدقل 

 اروصمارأنوان  ق  األعمإل
   A/CONF.235/1 4 جدقل األعمإل املؤيت 

A/CONF.235/2 3 ارنظإي ارداخلي املؤيت 
A/CONF.235/3* 10  اررفيع املسأأأأتوى ارثإين املأح األمم املتحدة قثيقة بيونس آيرس اخلتإمية ملؤمتر

 ابرتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب
A/CONF.235/4 6 املسإال ارتنظيمية قا جرااية 
A/CONF.235/5 7 )تقرير جلنة ق األ ارتفويض )ب 
A/CONF.235/6 11  اررفيع املسأأأأأأأأأأأأأأأتوى ارثأإين املأح ابرتأأإقن فيمأإ بني األمم املتحأدة تقرير مؤمتر

 بلدان اجلنوب
A/CONF.235/L.1 10  اررفيع األمم املتحأأأأدة مشأأأأأأأأأأأأأأأرقع يرار: قثيقأأأأة بوينس آيرس اخلتأأأأإميأأأأة ملؤمتر

 املستوى ارثإين املأح ابرتأإقن فيمإ بني بلدان اجلنوب
A/CONF.235/L.2 11 مشرقع يرار: ا عراب ع  ارشكر رشأب األرجنتني قحكومتطإ 
A/CONF.235/L.3 11  اررفيع املسأأتوى ارثإين املأح ابرتأإقن فيمإ األمم املتحدة مشأأرقع تقرير مؤمتر

 بني بلدان اجلنوب
A/CONF.235/INF/1  مألومإت رلمشإررني 
A/CONF.235/INF/2  يإامة املشإررني 
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