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         والسبعون         الثانية        الدورة
       األعمال      جدول    من     )أ(    37   و     )د(   و     )ج(   و     )ب(    91        البنود

          املستدامة:         التنمية
ةةة        العمةةة          إجةةةاا ا         وتنفيةةة         متابعةةةة        للةةةدو       َّ املعجَّ

        سةةةةةةةةةاموا        )مسةةةةةةةةةار         الناميةةةةةةةةةة        الصةةةةةةةةة  ة        اجلزريةةةةةةةةةة
       بةةةا م        تنفيةةة         ملواصةةةلة          موريشةةةيو             واسةةةياتيجية

        اجلزريةة       للةدو           املستدامة         التنمية     أج     من       العم 
        النامية        الص  ة

        الكوارث      خماطا    من     احلد
        واملقبلة        احلالية         البشاية        األجيا        ملنفعة        العاملي       املناخ      محاية
     الةي         ال وثيةة          واملسةاددة          اإلنسةانية         املسةاددة       تنسةي        تعزيز

     ذلة    يف    مبةا          الكةوارث       حةات    يف        املتحةدة      األمة         تقةدماا
         املسةةةاددة       تنسةةةي        تعزيةةةز        اخلاصةةةة:           اتقتصةةةا ية         املسةةةاددة
          الطوارئ      حات    يف        املتحدة      األم         تقدماا     الي          اإلنسانية

         الدائمةة        املمثلةة    من       العام      األمني    إىل       موجاة      ٢١٠٢             الثاين/نوفمرب       تشاين   ٢       مؤرخة       رسالة  
           املتحدة      األم      لدى         لتشيكيا
        للمجلـــــ       اخلـــــا          االجتمـــــا         مبناســـــب         إبصـــــدا        أذنـــــ       الـــــ          البيـــــان       إلـــــي م      أحيـــــ     أن        يشـــــ   ي 
       قـاد ة         للمخـار         م اعيـ       0272     عـا      خط       لت ن        األخرية:        األعاصري     آاث  ”      بشأن           واالجتماعي          االقتصاد 

      أعـ ب    أن      وأود  .       امل  ق(       )انظ       0293             األول/أكتوب        تش ين    0٢   يف  ُ   ُعقد      ال     “     وجهها   يف        الصمود     على
           والتـاام م          حضـو ها  .     اهلـا          االجتمـا      هـ ا   يف          مشـا كتها     علـى       العـا       األمـن         ولنائب      ل م        امتناين      خالص    عن

   .     جناحه   يف    به  ُ      ُيستهان   ال       بقد       أسهما         املتض  ة       احمللي          اجملتمعات        مبساعدة       القو 
        ابتغـــا   ُ    تُبـــ ل     الـــي        واجلهـــود         القائمـــ           املبـــاد ات     علـــى        للوقـــو         صـــ       اخلـــا          االجتمـــا      أاتح     وقـــد 
      خمــار     مــن     احلــد   يف         ملســاعد ا        عالــ      ســب           واست شــا         األعاصــري    مــن         املتضــ  ة          واألقــاليم         البلــدان        مســاعدة
     أجــ     مــن     قــوا      نــدا            ال ا يبيــ         اجلماعــ        وج هــ           االجتمــا        وخــ ل  .       الصــمود     علــى       قــد  ا        وتعايــا         ال ــوا  
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   يف         املشــا ك      أجــ      ومــن        املنــا       تغــري    مــ         الت يــ        ألغــ ا      ذلــ    يف    مبــا          التمويــ       علــى       ابحلصــول         التعجيــ 
        ملســاعدة             الثــاين/نو مر       تشــ ين    09        بتــا ي          نيويــو     يف   ُ    ســُيعقد      الــ         املقبــ         املســتو         ال  يــ        املــا ن      مــر  

        املتحـــدة      األمـــم       بـــ  م        أعمـــال         االجتمـــا       ومث ـــن  .     إليـــه       احلاجـــ      ـــ       الـــ         الـــدعم     علـــى       احلصـــول   يف        املنطقـــ 
       تقــدي        وكــ ل          ال ــوا        وقــو      بعــد           االحتياجــات        بتقيــيم          املتعل قــ         األو ويب        واالحتــاد       الــدوي        والبنــ         اإلمنــائي
     حجــم        لتقيــيم         ال ــا يي       البحــ         ومنطقــ           ال تينيــ         ألم ي ــا           االقتصــادي         اللجنــ       جت يــه      الــ           واخلســائ         األضــ ا 
     إليه         الدولي           االستجاب         وتوجيه        ونطاقه       الض  

        إزا          ضـعهها       ويشـتد       املنـا       بتغـري       أتث هـا        احتمال       ياداد     الي         البلدان    أن     على          املناقشات        وشد دت 
       الـــدول      ودعــ   .       متناســ     غــري     ــو     علــى        األعاصــري    مــن        تتضــ             الناميــ          الصــغرية        اجلا يــ        الــدول      ســيما    وال

    مــن     ذلــ    يف    مبــا        امليســ           التمويــ     مــن          ينهــا      زادة    إىل        الــدخ           املتوســط        الــدول    مــن         ومعظمهــا          املتضــ  ة 
          ال تينيــ         ألم ي ــا           االقتصــادي         اللجنــ         واقرتحــ   .      الضــع        مههــو          تضــمينها     أجــ     مــن        املعــايري      تغيــري     خــ ل
         الصـمود      علـى        القـد ة       وبنا        املنا      تغري    م         الت ي       سياق   يف        الديون        ملبادل         مباد ة         ال ا يي       البح         ومنطق 
  .      الصمود     على       قد  ا       لبنا          موا دها       توجيه        وإعادة         املتض  ة       الدول      ديون      لع          التصد      هبد 

       املنا       لتغري        العاج         التصد        ض و ة         االجتما      خ ل       وج ه      الي         ال سائ       أقو       إحد          وتناول  
      0272-    0292       للهـرتة         ال ـوا        خمـار     مـن      للحـد  ِ     ِسـندا       إرـا    يف    هبـا        املتعهـد           االلتاامـات       تنهيـ         وض و ة
   يف        الصــمود     علــى          والقــاد ة         للمخــار          امل اعيــ       0272      لعــا           املســتدام          التنميــ      خطــ         لتحقيــق      اب يــ         واتهــاق
         اإلرا يـــ         املتحــدة      األمـــم         اتهاقيــ    يف        األرـــ ا       ملــر          املقبلـــ         الــدو ة        تتنـــاول    أبن      كبــرية      آمـــال   ُ    وتُعقــد  .      وجههــا
  .       النامي         الصغرية        اجلا ي       لدول ا     لد        الضع        موارن      بون    يف       ستعقد     الي        املنا       تغري      بشأن

        ملســاعدة        ال زمــ       األجــ           والطويلــ       األجــ           واملتوســط          الهو يــ           اإلجــ ا ات        ال ائســي        البيــان   يف    ُ    وأُبــن   
     علـى          والقـاد ة         للمخـار          امل اعيـ       0272     عـا      خطـ       حتقيـق     أجـ     مـن       تبـ هلا     الـي       اجلهود   يف         املتض  ة         البلدان
     دعــم      تقـدم     أجــ     مـن         واالتســاق         التعـاون       تعايــا    إىل        املتحـدة      األمــم        منظومـ       نــدعو       وإننـا  .      وجههــا   يف        الصـمود
   .        ال وا       بعد         والتعمري        ابإلنعاش        يتعل ق       يما         للمخار         م ا       هن         اعتماد   يف         للبلدان      أ ض 

   يف         العامـ          اجلمعيـ       واثئق    من       وثيق          ابعتبا         امل  ق        ال ائسي        البيان        بتعميم         تتهضلوا    أن      ممتن        وأ جو 
   .       األعمال      جدول    من     )أ(    37   و     )د(   و     )ج(   و     )ب(    91        البنود      إرا 

          الضـ و ي        اهلامـ           التوصـيات       تنهيـ      أجـ     مـن       دعم ـم     على           واالجتماعي          االقتصاد       اجملل         ويعو ل 
  .         التوصـيات     تلـ       ودعـم        الصـمود     علـى       قـد  ا       وبنا        تب هلا     الي        اإلنعاش      جهود   يف         املتض  ة         البلدان        ملساعدة
      احملــ ز        التقــد         لتقيــيم      0292     عــا         متابعــ         اجتمــا       اجمللـ        ســيعقد          و عاليــ        بقــوة          االســتجاب         بضــ و ة         واعرتا ـا
   .         اإلج ا ات     ه        بشأن

 
 شااتر وفا ما   )توقي (

 واملهوض  العادة  وق السهرية
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    مةةةن       العةةةام      األمةةةني    إىل        املوجاةةةة      ٢١٠٢             الثةةةاين/نوفمرب       تشةةةاين   ٢        املؤرخةةةة         الاسةةةالة      مافةةة   
       املتحدة      األم      لدى         لتشيكيا         الدائمة        املمثلة

  
      بشةة ن           واتجتمةةادي          اتقتصةةا          للمجلةة       اخلةةا          اتجتمةةا         انعقةةا         مبناسةةبة      رائسةةي      بيةةان  

        الصةةمو      دلةة        قةةا رة         للمخةةاطا        مااديةة      ٢١0١     دةةام     خطةةة      لةةتكن        األخةة ة:        األداصة      آاثر
      وجااا   يف

     خطـ       لـت ن        األخـرية:        األعاصـري     آاث  ”      بشـأن      خاصا         اجتماعا           واالجتماعي          االقتصاد       اجملل      عقد 
  .     0293             األول/أكتـــــوب        تشـــــ ين    0٢   يف   “     وجههـــــا   يف        الصـــــمود     علــــى       قـــــاد ة         للمخـــــار         م اعيـــــ       0272     عــــا 

     الــي          ال ئيســي            والتوصــيات         ال ســائ      علــى        أرلع ــم    أن           واالجتمــاعي          االقتصــاد       اجمللــ         ئيســ       بصــهي         ويســ  ين 
   .        االجتما      خ ل          أج يناها     الي          املناقشات    عن        انبثق 

         ربيعيــــ :       أخطــــا     عــــن      مجــــ         الورــــأة       شــــديدة       كــــوا        شــــهد          املاضــــي         الســــت        األشــــه        خــــ ل 
       البحــ        منطقــ    يف        املــدم ة         واألعاصــري         امل ســي     يف         والــاالزل       آســيا        وجنــوب         أ  يقيــا   يف         العا مــ           الهيضــا ت

         وأسـ هم         للضـحاا         تعازينـا      خـالص    عـن       ونع ب  .         األم ي ي         املتحدة        الوالات    ويف        الوسطى         وأم ي ا         ال ا يي
   .         وح وما م          املتض  ين      ان   الس     مجي     م          ونتضامن
     الـــي         والـــاالزل           والهيضـــا ت        األعاصـــري       ســـببته      الـــ         اخلـــ اب    عـــن         املتـــأث ة       الـــدول    مـــن      مسعنـــا      ولقـــد 
          املسـتدام          التنميـ      خطـ       حتقيـق     على         املتض  ة       احمللي          اجملتمعات      قد ة     على         السلبي        آاث ها     وعن       مرخ ا        ض بتها
      بتغــري       أتث هــا        احتمــال       يــاداد     الــي         البلــدان   يف         لل ــوا           املتناســ      وغــري       األعمــق      ابألثــ         ونقــ     .     0272      لعــا 
     ضـمن         املتـأث ة         البلـدان      معظـم   ُ     وُتصـن    .        النامي         الصغرية        اجلا ي        الدول      سيما    وال        إزا          ضعهها       ويشتد       املنا 
    مـن       ميسـ ة       بشـ و         اإلمنـائي         التمويـ      علـى        للحصـول       ابلتـاي       مرهلـ     غـري     وهي        الدخ           املتوسط          البلدان      ئ 

       اإلمجـاي      احمللـي        النات          استخدا       بسب         ال مسي          اإلمنائي          املساعدة      وعلى        األر ا          املتعددة        املالي          املرسسات
      0272     عــا      خطــ     أبن         ال ــوا       هــ           وتــ ك     .        التمويــ      هــ ا     علــى        للحصــول         ئيســيا        معيــا ا        الواحــد       للهــ د
       املنــا      تغــري      بشــأن         اإلرا يــ         املتحــدة      األمــم         اتهاقيــ       مبوجــ         املعتمــد      اب يــ         واتهــاق     أاباب      أديــ      عمــ       وخطــ 
  .      مرتابط      عم      أر       كلها      0272-    0292       للهرتة         ال وا        خمار     من      للحد  ِ     ِسندا        وإرا 

      تـو ري    ويف       العـي      كسـ       وسـب         األ واح       إنقـاذ   يف      حامسـ         املب ـ ة          اإلنساني           االستجاب       كان      لقد 
        املهيـأة             واللوجستيات          املستعدين        املوظهن    ألن       أساسي     دو            والش اكات        للتأه       وكان  .        األساسي         اخلدمات

      ونثــي  .    أكــر       بســ ع          الطا ئــ            واإلمــدادات          اإلنســاني           االســتجاب       وصــول      أاتحــ        مســبقا       املعــدة          واملخــاو ت
     علـى       الـدوي        واجملتمـ           اإلقليميـ           واملنظمـات        املتحـدة      األمـم         ومنظومـ        نهسـها         البلـدان        ب لتها     الي       اجلهود     على
          شــ كائها     مــ          ابلتعــاون         املتحــدة       األمــم        منظومــ       نشــ ت      قــد  .  ي      والــدو           واإلقليمــي       الــوري        الصــعيد    مــن    كــ 

      املضي     وم   .     ضعها       الناس     ألشد       امللح            االحتياجات       تلبي      على         البلدان       تساعد     وهي      مب       وق    يف        قد ا ا
ــا         الهو يــ            االحتياجــات    أن       تبــن              االحتياجــات        تقيــيم        عمليــات   يف      قــدما          وامليــا          الصــح          قطاعــات   يف       ترتك 

        اإلنعــاش       م احــ    يف       العــي      ســب       ودعــم         واملــأو            الغــ ائي        واألمــن         الصــحي            والنظا ــ        الصــحي        والصــ  
   .    عدة      ألشه        العي      سب         وتعط           التش  د       يستم     أن        املتوق     من     ألنه      األوىل
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      حاليا       الالزم       العم   
      وســـب         األ واح       إنقـــاذ   يف          اإلنســـاني          املســـاعدة      أمهيـــ       وعلـــى         لل ـــوا          التأهـــ       أمهيـــ      علـــى      نشـــدد  • 

        األعاصـري        مواجهـ    يف          وشـ كاهها        املتحـدة      األمـم        منظومـ        اختـ  ا     الي          ابإلج ا ات       ون ح   .      العي 
          اإلنســاني           النــدا ات         متطلبــات        لتلبيــ          التمويــ       زادة    إىل       ونــدعو         ال ــا يي       البحــ        منطقــ    يف       األخـرية

       أعقاهبا   يف  ُ     أُرلق      الي
      جبهــود          اإلنســاني           االســتجاب          اســت مال      ضــمان    إىل       الــدوي        واجملتمــ         األعضــا        الــدول     مجيــ        ونــدعو  • 

        مســتدا       مســا      علــى         البلــدان     هــ       وضــ         ابتغــا          والطويــ         املتوســ        األجلــن   يف         والتعمــري        لإلنعــاش
    أن        وينبغــــي  .      وجههــــا   يف        الصــــمود     علــــى          والقــــاد ة         للمخــــار          امل اعيــــ       0272     عــــا      خطــــ         لتحقيــــق
           اباللتاامــات         متقي ــدة       أ ضــ       ــو     علــى        البنــا        إلعــادة      تســعى     وأن         للمخــار        اجلهــود     هــ          تتصــد  
     الي        واجلهود         القائم           املباد ات    من          االستهادة       علينا     وجي   .     اب ي         واتهاق       سندا       إرا    يف         الوا دة
        وتعايـا        الصـمود     علـى        القـد ة      بنـا     مـ         التعمـري     علـى         املتضـ  ة          واألقـاليم         البلدان        مساعدة    إىل      د 
          االزدواجي       وجتن          الت ام       أوجه

     كـان          واإلمنائيـ           اإلنسـاني          الهاعلـ        اجلهـات      جانـ     من         واملتسق         املنسق           االستجاب     أن      ند       و ن  • 
     ابلغ     أم      وهو        اجلهات      هل       كا        وي     إىل      ندعو     و ن  .       الواق      أ       على      أقو         ونتائ      آاث     هلا

        تعهـدات       تنهيـ       نضـمن    أن     وجي   .         املستدام          التنمي       مسا      على       احمللي          اجملتمعات     ه       وض    يف       األمهي 
       الس ع      وجه     على         املتحدة       األمم        منظوم       ر يق    عن    أو       ثنائي     و     على     ج ت      سوا           التموي  

         لل ــوا          التأهــ      ذلــ    يف    مبــا          ال ــوا         خمــار     مــن     احلــد     جمــال   يف          االســتثما       زادة    إىل       ونــدعو  • 
        ملواجهــــ         و عالــــ         وســــ يع          التنســــيق      حســــن          اســــتجاب        كهالــــ      وإىل       املب ــــ         والعمــــ        املب ــــ          واإلنــــ ا 
       الوقـــ    يف         ويتــو       بــه        التنبــر     مي ــن         للمخــار       مـــ ا        كــا          ويــ         يــدعمها          املســتقب     يف         ال ــوا  
      زادة     علــــــى     و ــــــ   .         التوقعــــــات    إىل        املســــــتند         التمويــــــ      ذلــــــ    يف    مبــــــا         ابمل ونــــــ          ويت ســــــم        املناســــــ 

    بـن         عالي       أكث         ش اكات    إىل       وندعو          واإلس ان          التحتي       البىن   يف         للمخار          امل اعي             االستثما ات
       وعمـــو         التــأمن      قطـــا      ذلــ    يف    مبـــا         املصــلح         أصـــحاب     مجيــ         مبشـــا ك        واخلــا        العـــا          القطــاعن

        الدولي          الهاعل         واجلهات          االستثما       جمتم 
    مــن     ابحلــد        يتعل ــق       يمــا           القانونيــ         وأر هــا         الورنيــ          سياســا ا         اســتع ا      علــى         املتــأث ة       الــدول       ونشــج   • 

        البنـا        قـوانن          واسـتع ا          اإلمنائي          التخطي    يف         ال وا        خمار        إدا ة       إدماج      بغي          ال وا        خمار 
         واإلنعــاش         والتصــد         التأهــ        وجهــود         املتعــددة        ابألخطــا        املب ــ         اإلنــ ا      نظــم        وتعايــا     هبــا          والتقيــد

        واجملتمــ         األعضـا        ابلــدول      وهنيـ   .       اجلديــدة            االسـتثما ات       توجيــه    عـن      ضــ           والتعمـري         واإلصـ ح
        اجلماعــــ      عــــا      أمــــن        ســـيقود        والــــ        عقــــد        املامــــ        املـــا ن      مــــر     يف       بنشــــا        تشــــا      أن       الـــدوي

        ولبنا         للتعمري       الدوي       الدعم     حتشد     وأن           ال ا يبي         اجلماع         ح ومات        هسا     من        بت لي            ال ا يبي 
       ب  م        أعمال         االجتما      مث ن     وقد  .       املنطق       أ ا      مجي    يف        الطوي       املد      على        الصمود     على        القد ة
      وقــو      بعــد           االحتياجــات        بتقيــيم          املتعل قــ         األو ويب        واالحتــاد       الــدوي        والبنــ         اإلمنــائي        املتحــدة      األمــم

          ال تينيـــ         ألم ي ــا           االقتصــادي         اللجنــ     بــه      تقــو       الـــ           واخلســائ         األضــ ا        تقيــيم       وكــ ل          ال ــوا  
       منطقـــ    يف       األخــرية        األعاصـــري    بــه        تســـب ب       الــ         الضــ       حجـــم       تقيــيم   يف         ال ـــا يي       البحــ         ومنطقــ 
     إليه         الدولي           االستجاابت        وتوجيه        ونطاقه         ال ا يي       البح 
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    مــن     احلــد        وأنشــط           واإلمنائيــ           اإلنســاني         األنشــط     بــن          والت امــ          والــرتاب          التعــاون       تعايــا    إىل       ونــدعو  • 
        يتعل ـق       يمـا          وتنهيـ ها       مجاعيـ        نـوات       حتديـد     أجـ     مـن        املناخي         التغري      م           والت ي           ال وا        خمار 
        قيامنـــا      ر يـــق     وعـــن  .        القادمـــ          العديـــدة         الســـنوات     مـــد      علـــى        والضـــع        واخلطـــ        العـــوز    مـــن     ابحلـــد
ات   يف        اإلسها        مي ننا       ب ل           وكهالـ        حيـا م    ويف        الصـمود     علـى       النـاس      أضـع       قـد ة   يف       ج  يـ         تغري 

      الشدة         البالغ        اجلوي           والظواه        املنا       لتغري        الضا ة      اآلاث         مواجه    يف       ال ك     عن     أحد       يتخل     أال
 

        والطوي         املتوسط        األمدين   يف         التداب   
          الصــناعات      جتديــد      يشــم     مبــا       األجــ           الطويلــ          والتعمــري          والتنميــ         اإلنعــاش       بــ ام        تنهيــ     إىل      نــدعو  • 

       احلاجـــ       تشــتد     الـــي         الوظــائ       إجيـــاد     أجــ     مـــن       األمســا         ومصـــائد          والا اعــ          الســـياح      مثــ           ال ئيســي 
         مســتدام        العــي      كســ       وســب           ال ئيســي           الصــناعات      ت ــون    أن       ينبغــي      ذلــ      مــن       واألهــم  .      إليهــا
     وجي   .      األخ           واملخار          املستقب    يف       الشدة         البالغ        اجلوي          الظواه      آاث     م         الت ي      على        وقاد ة

         االقتصاد       منا         وتسخري           اقتصادا ا        لتنوي           والضعيه          املتض  ة         البلدان       تب هلا     الي       اجلهود      ندعم    أن
        اجلا يــــ        الـــدول        ملســـاعدة         متضـــا  ة      جهـــود     بــــ ل    إىل       ونـــدعو  .          االقتصـــادي          م ونتهـــا        لتعايـــا        ال قمـــي
       مصـــاد      علـــى       حصـــوهلا         إم انيـــ      حتســـن     خـــ ل    مـــن        الطاقـــ         قطاعـــات      حتويـــ    يف         الناميـــ         الصـــغرية
       احملدودة        املالي           وموا دها        الصغرية         أسواقها        م اعاة    م          معقول         أبسعا          املتجددة        الطاق 

      وذلــ        ميســ ة       بشــ و         املــوا د    مــن          االســتهادة         إم انيــ       حتــد د     الــي        املعــايري       تعــدي      رلــ     إىل      ونشــري  • 
       اجلهـات       ونـدعو  .      الضـع        مبههـو        واألخ         معيا ا       اإلمجاي      احمللي        للنات         السائد          االستخدا       بوق 
     الــي        املاليــ        احللــول         است شــا     إىل         الدوليــ         املاليــ           واملرسســات        األرــ ا           واملتعــددة          الثنائيــ        املا ــ 
        اجلا يــ        الــدول   يف        التعمــري       ويــ     إىل       امللحــ         واحلاجــ          امل تهعــ         الــديون    مــن    كــ         احلســبان   يف     أتخــ 

  .        الناميـ         الصـغرية        اجلا يـ        الـدول      جلميـ        امليسـ          التمويـ       زادة   ىل إ       ونـدعو  .        املتضـ  ة         الناميـ         الصغرية
      تــو ري     علــى         األرــ ا            واملتعــددو           الثنــائيون          الــدائنون       ــيهم    مبــن         اإلمنــائي          التمويــ        مقــدمي       ونشــج 
    إىل      ونشري  .      األخ           الضعيه           والبلدان       الدول     ه         إق ا      عند         املش ور          احل ومي         الديون      ص و 
         الصـمود      علـى        القـد ة       وبنـا        املنـا      تغـري    مـ         الت يـ        ألغـ ا         الديون        ملبادل         مباد ة        اللجن        اقرتاح
   يف        الصـمود     علـى       قد  ا       لبنا          موا دها       توجيه        وإعادة         املتض  ة       الدول      ديون      لع          التصد      هبد 
       القلــق    عـن      أيضـا       ونعـ ب  .      الصـدد     هـ ا   يف      تقــد        إحـ از    إىل        ونتطلـ            املسـتدام           التنميـ        أبعـاد     مجيـ 
      ونقــ        يهــا      املــاي        القطــا      علــى         ال ــا يي       البحــ        منطقــ     مــن         امل اســل         املصــا          انســحاب     أثــ     مــن

      منسق        عاملي          الستجاب         املنطق       بطل 
    خيــص       يمــا         التنميــ         بتمويــ         املعنيــ          الوكــاالت    بــن        املشــرتك        العمــ         قــ      عمــ     إىل      كــ ل         ونتطلــ   • 

       مسـأل          است شا      على         ونشجعها          الصدمات        أعقاب   يف         للتموي         الس ي        الص         آليات      خماون
      املعـي           واالجتمـاعي          االقتصـاد       اجمللـ        منتـد       نـدعو     كمـا  .        ال وا       وجه   يف        الصامد          االستثما 
          والتمويـــ          للمخـــار          امل اعيـــ             االســـتثما ات        مناقشـــ      خـــ ل    مـــن      األمـــ         متابعـــ     إىل         التنميـــ         بتمويـــ 
            االســـــتنتاجات   يف        املوضـــــو      هـــــ ا       إد اج   يف       النظـــــ      وإىل          ال ـــــوا         خمـــــار     مـــــن     احلـــــد    إىل        ال امـــــي

     0292     عا    يف         القادم        دو ته   يف       الدوي        احل ومي        الصعيد     على       عليها       املتهق           والتوصيات
      تعمــ      ل ــي        ضــ و ي          التنويــ         ــاادة  .       التــأمن       إعــادة       آليــات       لتحســن     ســب         نست شــ     أن     وجيــ   • 

       تنطـو          إقليميـ         صـناديق    أ       عاملي       صندوق      ر يق    عن     ذل       أكان      سوا           بهعالي          التأمن        منتجات
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      خمـــار     مـــن      للحـــد       حـــوا ا      أيضـــا        التـــأمن       آليـــات      تتـــي     أن      ومي ـــن  .     معـــاز     أتمـــن       إعـــادة      نظـــا      علـــى
      جديدة      خمار        إحدا       وجتن         احلالي          ال وا  

         املاليـ            التحـوي ت        معـام ت       ت لهـ      خهـ      على           التنظيمي           وال يا ت        املالين         الوسطا        ونشج   • 
            السياســــاتي           اإلجــــ ا ات     خــــ ل    مــــن         املاليــــ            التحــــوي ت       ت لهــــ      خهــــ     إىل         احل ومــــات       ونــــدعو

        املتض  ة         البلدان    إىل        املالي           التد قات      زادة   يف       تساعد    أن      شأهنا    من     الي               والت نولوجي              والتنظيمي 
       أثنـــا           املتضـــ  ين        الســ ان    إىل        للوصـــول       األمـــان        وشــب ات           االجتماعيـــ         احلمايـــ      نظــم       تعايـــا     وجيــ   • 

        وإعـداد        اخلـدمات       وتـو ري         التحتيـ       البىن    إىل        الوصول         إم اني     إىل         االهتما        توجيه     وجي   .        ال وا  
       الس ان    من         الضعيه         الهئات    خيص       يما         لل وا          التأه      خط 

        الصعيد    من    ك      على        عال         وشب ات          االستجاب      جمال   يف       متين        قد ات      بنا         مواصل        علينا        وينبغي  • 
         البالغــ      ويــ   اجل         الظــواه      آاث         مواجهــ    يف        الــد ا       خطــو      أول        بوصــهها        واحمللــي         والــوري         اإلقليمــي
      اجلهود     تل        تعايا    إىل       الدوي        واجملتم         املتحدة      األمم       وندعو  .      الشدة

     وضــ     إىل       ونــدعو        التشــ د        مســببات    مــن       املنــا       لتغــري        الضــا ة       واآلاث          ال ــوا      أن      بقلــق       ون حــ   • 
تـه     مـن          والتخهيـ       عنهـا        النـاجم        التشـ د        لتهـاد         عال             اسرتاتيجيات       ي هـي    مـا      تـو ري       وضـمان        حد 

        تنهي ها      ودعم         الدائم        احللول        وتعايا          للمش دين          واملساعدة        احلماي     من
      سـبي    يف       جهـود        ت ثيـ      أجـ     مـن     معـا       العمـ          مسـرولي         الدوي        اجملتم      ن         عاتقنا      على      وتق   • 

  .      وجههـا   يف        الصـمود     علـى          والقـاد ة         للمخـار          امل اعيـ       0272      لعـا           املسـتدام          التنمي      خط       حتقيق
    من      للحد       سندا       إرا     من    ك    يف    هبا        املتعهد           االلتاامات       تنهي    يف        مت ام     هن        اتبا     إىل       وندعو
       َّ  والهعَّـــال        ال امـــ          التنهيـــ      علـــى      أيضـــا     و ـــ   .      املنـــا      تغـــري      بشـــأن      اب يـــ         واتهـــاق         ال ـــوا        خمـــار 

         الناميـ         الصـغرية        اجلا يـ        ابلـدول      املعي        الثال        الدوي       املر     يف      عنها       املعلن           والش اكات           ل لتاامات
ـــوا د       النحـــو     علـــى          التنهيـــ         وســـائ       جبميـــ          املتعلقـــ         األح ـــا        تنهيـــ       وعلـــى        العمـــ          إجـــ ا ات   يف        ال
        النامي         الصغرية        اجلا ي        للدول       املعج 

         ال ـوا        خمـار        تقلـيص    أو       تهـاد    يف         امل انيـ           اجلغ ا يـ          واخلـدمات          املعلومـات      أمهي      على       ونشدد  • 
       ابإلرـــا      نقـــ          الســـياق      هـــ ا    ويف          والبيئـــي            واالقتصـــاد            واالجتمـــاعي        اإلنســـاين      اجملـــال   يف        وآاث هـــا

         اعتمدتـــه      الــ            ابل ــوا            املتعلقــ          امل انيــ           اجلغ ا يــ          واخلــدمات          املعلومــات      بشــأن           االســرتاتيجي
    مـن         عيـ       هيئـ      وهـي         العـاملي         الصـعيد     علـى         امل انيـ           اجلغ ا يـ           املعلومات       إبدا ة        املعني        اخلرا      جلن 

        النامجـ          واألضـ ا          للخسـائ        منهجي      حساب    إىل       وندعو  .          واالجتماعي          االقتصاد       اجملل        هيئات
   يف         ال ـوا        خمـار     مـن      للحـد        العـاملي        املنتـد        بي نـه      الـ         النحـو     علـى        املنـا        وتغري         ال وا      عن

          السياسات       صانعي        لهائدة        املخار     عن         إحصائي       أدل       تو ري     أج     من      وذل         0293      لعا        دو ته
        للمخار          امل اعي          اخليا ات       توجيه        ابتغا       اخلا          والقطا          التنمي        وخمططي

         للمخــار         امل اعــي        التعمــري        وكهالــ         ابإلنعــاش         للتعجيــ        ومتســق      مطــ د     دوي     دعــم      تقــدم    إىل       ونــدعو  • 
    ويف  .         املسـتدام          للتنميـ           والبيئيـ             واالجتماعيـ            االقتصـادي        اجملـاالت   يف        الصـمود     علـى        القـد ة        وتعايا
    مــ         بتــواه         والعمــ         أمو هــا      زمــا          البلــدان     تــوي      مبــدأ       احــرتا     إىل       الــدوي       اجملتمــ       نــدعو        الصــدد      هــ ا

        املتض  ة       للدول         الورني          األولوات
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     احلــد    إىل         ال اميــ        اجلهـود       ت ثيــ     إىل       ونــدعو       املنـا      تغــري        م ا حــ     إىل       امللحـ        احلاجــ      علــى       ونشـدد  • 
     الـي         املـداوالت    إىل        ونتطلـ   .        للت ي          املقد         الدعم       تعايا    عن      ض           الد يئ         غازات         انبعااثت    من

        املنــا       تغــري      بشــأن         اإلرا يــ         املتحــدة      األمــم         اتهاقيــ    يف        األرــ ا       ملــر           القادمــ         الــدو ة   يف       سـتج  
       معاجل         بض و ة      يرخ     أن      وأنم         0293     عا              الثاين/نو مر       تش ين   يف        أبملانيا     بون   يف       ستعقد     الي

      للعم         معيا ا         النامي         الصغرية        اجلا ي        الدول     لد        الضع        موارن
        منظومــ      عمــ    يف         التنســيق       تعايــا        مبواصــل        ملتــا        واجمللــ   .       الســ ع      وجــه     علــى       نتصــ      أن        وينبغــي  • 

     علـى     متـن      تقـد        إحـ از       لضـمان      0292     عـا    يف     ذلـ         متابعـ        يعتـا      وهـو          اإلمنائيـ          املتحـدة      األمم
  .      الواق      أ  

 


