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 الدورة الثالثة والسبعون 
 )ب( من جدول األعمال  25البند 

 التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية
   

 مشروع قرار مقدم من رئيس الجمعية العامة   
  

وثيقة بوينس آيرس الختامية لمؤتمر األمم المتحدة الرفيع المستتتتتتتتتتتو  الثا     
 المعن  بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب

  
 إن الجمعية العامة،  
، الذي قررت فيه عقد مؤمتر 2017آب/أغســــــــ    28املؤرخ  71/318إىل قرارها  إذ تشتتتتتتير 

األمم املتحدة الرفيع املســـــــــــــت ب العاو امليم  التياوا فيما     بداا اآن ب يف   فن  آفر  يف ال  ة من 
 ، 2019آذار/مار   22إىل  20

لألرجنت ، حك مًة وشــــــيباً، ة ــــــتمــــــافة مؤمتر األمم املتحدة   هاتعرب عن بالغ امتنا - 1 
آذار/مـــار   22إىل  20الرفيع املســـــــــــــــت ب العـــاو امليم  ـــالتيـــاوا فيمـــا     بـــداا اآن ب يف ال  ة من 

 ، ولتحمل مجيع تكاليف املؤمتر الرفيع املست ب، فمال عن تقدمي كل الدعم الالزم؛ 2019
فر  اخلتـــاميـــة ملؤمتر األمم املتحـــدة الرفيع املســـــــــــــــت ب العـــاو امليم وثيقـــة   فن  آتؤيتتد  - 2 

  التياوا فيما     بداا اآن ب، ال اردة يف مرفق هذا القرار.
  

https://undocs.org/ar/A/RES/71/318
https://undocs.org/ar/A/RES/71/318
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 المرفق
وثيقة بوينس آيرس الختامية لمؤتمر األمم المتحدة الرفيع المستتتتتتتتتتتو  الثا     

 المعن  بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب
  
ء ال ف د واملمعب  الســـــــــــــــام  لبحك مات، ايتمي  يف   فن  آفر  يف ال  ة من حنن، رؤ ـــــــــــــــا - 1
يف أثناء انيقاد مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املســــــــت ب العاو امليم  التياوا  2019آذار/مار   22إىل  20
التقم فيما         بداا اآن ب، مبنا ـــــــــــــبة الذكرب الســـــــــــــن فة األر ي  ملؤمتر األمم املتحدة لبتياوا فيما

، الذي اعتمد خ ة عمل   فن  آفر  لتشـــــــــــــــايع وتن يذ التياوا 1978الببداا النامية امليق د يف عام 
    دور التياوا فيما”التقم فيما    الببداا النامية، نؤكد من جدفد أا امل ض ع الرئيسي هلذا املؤمتر ه  

 “. : التحدفات وال رص2030 بداا اآن ب وتن يذ خ ة التنمية املستدامة ليام 
، وخ ة عمل أدف  أ ا ا الصـــــادرة عن 2030وجندد التزامنا  تن يذ خ ة التنمية املســـــتدامة ليام  - 2

كان ا األول/دفســــــــــم    19املؤرخ  33/134قرار الاملؤمتر الدويل العالث لتم فل التنمية، ونؤكد من جدفد 
، الذي أقر خ ة عمل   فن  آفر ، اليت تشــــكل ميبما رئيســــيا يف مســــاة ت  ر التياوا فيما    1978

مم املتحــدة الــذي أقر وثيقــة ناوت اخلتــاميــة ملؤمتر األ 64/222قرار ال بــداا اآن ب والتيــاوا العالثي، و 
 الرفيع املست ب امليم  التياوا فيما     بداا اآن ب.

نداي لبحد من خلاطر الك ارا واخل ة ا مـــــــــــــــرفة اآدفدة،  - 3 ونرحب  ات اق  ارف ، وإطار  ـــــــــــــــا
ونشـــــــــــــــا إىل مجيع املؤمترات الرئيســـــــــــــــية ومؤمترات القمة األخرب ذات الصـــــــــــــــبة اليت عقد ا األمم املتحدة 

قتصـــادي واةجتماعي وامليادفن املتصـــبة إما، وإىل مجيع قرارات اآميية اليامة ذات الصـــبة امليدان  اة يف
  التياوا فيما     بداا اآن ب و التياوا العالثي. 

وحنيط عبمــا   نــامل عمــل هــافــانــا الــذي اعتمــد  مؤمتر قمــة  بــداا اآن ب األول، وإطــار عمــل  - 4
    بداا اآن ب وخ ة عمل الدوحة، اليت اعتمدها مؤمتر قمة  بداا مراكش املتيبق  تن يذ التياوا فيما 

 اآن ب العاو.
ونالحظ التغاات اهلامة اليت جتري يف اليالقات الســــــــــــيا ــــــــــــية واةقتصــــــــــــادفة الدولية، واليت  ي   - 5

ملســــتدامة، الظروف امل مــــية إىل تيزفز التياوا     بداا اآن ب، والســــيي إىل نقيق التنمية اةقتصــــادفة ا
 واةعتماد عبى الذات وطنيا ومجاعيا. 

التنمية ونســـــــــــــبم  ما التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي فســـــــــــــ ماا يف تن يذ خ ة  - 6
ويف نقيق اهلدف الشــــامل املتمعل يف القمــــاء عبى ال قر اميع أشــــكاله وأ ياد ،  2030يام املســــتدامة ل

ة لبتنمية ال اردة يف أهداف التنمية املستدامة السبية عشر، اليت ت ازا    من حيث مشاطرته الرؤفة الشامب
 لبتنمية املستدامة.  -اةقتصادفة واةجتماعية والبيئية  -األ ياد العالثة 

 ونســـــــــــــــبم  ما التياوا فيما     بداا اآن ب اري فيما     بداا اآن ب يف  اةت شـــــــــــــــى - 7
اياةت اةقتصادفة واةجتماعية والعقافية والبيئية والتقنية، وميكن أا عبى  بيل املعال ة ا صر،  ،تشمل

اري يف  ــــياقات ثنائية أو إقبيمية أو أقاليمية لصــــان الببداا النامية مبا ميكن ا من نقيق أهداف ا ا  ائية 
     بداا اآن ب. من خالل  ذل ج  د متمافرة، مع مراعاة مبادئ التياوا فيما

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


A/73/L.80 
 

 

19-05890 3/13 

 

ونسبم  ممهية التياوا فيما     بداا اآن ب وماضيه املختبف وخص صياته املختب ة، ونؤكد من  - 8
جدفد رأفنا  ما التياوا فيما     بداا اآن ب مظ ر من مظاهر التمــــــامن    شــــــي ب و بداا اآن ب، 

اعيا، ونقيق األهداف ا  ائية املت ق عبي ا فســــــــ م يف رفاهيت ا ال طنية، واعتمادها عبى الذات وطنيا ومج
دوليا، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة، وفقاً ألول فا ا وخ   ا ال طنية. وإا ماهية التياوا فيما    
 بداا اآن ب وجدول أعماله اب أا نددمها  بداا اآن ب، وأا فســـــــتمر اة ـــــــ شـــــــاد يف ذلك مببادئ 

ية، وت يل الببداا زمام أم رها  ن س ا، واة تقاللية، واملساواة، وعدم فرض الشروط، اح ام السيادة ال طن
 وعدم التدخل يف الشؤوا الداخبية، واملن ية املتبادلة. 

 ا ع ط عي وتشــــــاركي وقائم عبى ال بب، فتســــــم  التياوا فيما     بداا اآن ب  ما وني ف  - 9
ســـــــتند إىل أهداف ا املشـــــــ كة وإىل تمـــــــامن ا. فاملتبادلة، و ياطف التمن اخل ات املشـــــــ كة ومشـــــــاعر وفنبعق 

وندرك كذلك أا التياوا فيما     بداا اآن ب ف مـــــــــــــــي إىل زفادة تن ع فرص التنمية. وة فنبغي اعتبار 
 التياوا فيما     بداا اآن ب مبعا ة مساعدة إ ائية رمسية.

ي   دفال لبتياوا     بداا الشــــمال و بداا اآن ب ونؤكد أا التياوا فيما     بداا اآن ب ل - 10
  ل مكمال له.

 ونسبم  مرورة تيزفز ال يالية ا  ائية لبتياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي.  - 11
وندرك كذلك أا التياوا العالثي ُفكمِّل وُفمــــــــــــيف قيمة إىل التياوا فيما     بداا اآن ب من  - 12

امل ارد واخل ات مزفد من عبى  ، عبى ن اق أو ـــــــــــــــع،الببداا النامية ال البة من ا صـــــــــــــــ لخالل متك  
من أجــل نقيق أهــداف ــا ا  ــائيــة ال طنيــة واألهــداف ا  ــائيــة  والقــدرات اليت تقرر هي أ ــا  ــاجــة إلي ــا

 املستدامة املت ق عبي ا دوليا. 
 كة إزاء ا  اتيايات وأول فات التنمية ال طنية ونسبم  ما لبببداا النامية عادًة وج ات نظر مش - 13

عندما ت اجه ندفات إ ائية متماثبة. ولذلك، فشـــــكل التقارب يف التاارب عامال ح ازا رئيســـــيا يف تيزفز 
تنمية القدرات يف الببداا النامية، وفيزز يف هذا الصدد مبادئ التياوا فيما     بداا اآن ب. ومن امل م 

 فيما     بداا اآن ب من أجل نقيق إمكانا ا ا  ائية كامبة. تيزفز التياوا 
ونشـــــدد عبى ضـــــرورة تشـــــايع قيام  تميات مســـــاملة جامية من أجل نقيق التنمية املســـــتدامة،  - 14

وعبى إنشـاء مؤ ـسـات فيالة خاضـية لبمسـاءلة وشـامبة لباميع عبى املسـت فات كافة. و ـيشـك ل ا كم 
ا، وحق ق ا نســـاا، وا رفات األ ـــا ـــية، واة ـــت ادة املتكافئة من خدمات نظم الرشـــيد، و ـــيادة القان  

اليدالة املنصـــــــــــــــ ة، وتدا ا مكافحة ال ســـــــــــــــاد وا د من التدفقات املالية غا املشـــــــــــــــروعة جزءا ة فتازأ 
 ج  دنا.  من
ناا الببداا ال - 15 نامية من نقيق ونســـــــــــــــبم  ما التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي ميكِّ

التنمية املســـــتدامة من خالل الشـــــراكة، وفيززاا، يف مجبة أم ر، ال حدة والتياوا البذفن فســـــ ماا يف إقامة 
 نظام اقتصادي دويل عادل ومنصف. 

ونالحظ أا التياوا    الشـــــــمال واآن ب يفل ميعل يف اليق د القبيبة املاضـــــــية ال رفقة الرئيســـــــية  - 16
ر لبتياوا ا  ائي، وم ع التياوا فيما     بداا اآن ب ن اقه يف تبك األثناء، وفســــــــــــــ  ع ذلك فقد و ـــــــــــــــ 

التكامل ا قبيمي ودوا ا قبيمي واألقاليمي، ووفر ُ ُااً مبتكرة لبيمل اآماعي وعز ز مســــامهته يف التنمية 
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    بداا اآن ب املســــــتدامة  م يادها العالثة. ونقر  اضــــــ اء ال ا ع املؤ ــــــســــــي تدرايا عبى التياوا فيما 
وإدماجه من قبل  يض الببداا واملناطق يف الســـــيا ـــــات اليت تتخذها. وقد حدثع زفادة يف عدد اآ ات 
ال اعبة يف  ال التنمية، مبا يف ذلك أصـــــــــحاب املصـــــــــبحة املتيددوا، والكيانات دوا ال طنية وال ملاني ا، 

واملنظمات الدفنية، واملنظمات اخلافة، واألو ـــاط وايتمع املدو، والق اع اخلاص، و م عات املت  ع ، 
اليبمية والتكن ل جية، واملؤ ـــــــســـــــات ومراكز ال كر، واملؤ ـــــــســـــــات األكادميية، حســـــــب اةقتمـــــــاء. وت فُر 
املؤ ــســاُت املتيددة األطراف، واملصــارف والصــنادفق الدولية وا قبيمية، مبا يف ذلك املصــارف والصــنادفق 

 امية حدفعا، الدعَم املايل ملبادرات التياوا     بداا اآن ب. اليت أنشم ا الببداا الن
ونقر  ما الببداا النامية ما زالع ت اجه ندفات خ اة، وت اجه كذلك ندفات جدفدة وناشئة،  - 17

، ونســــــبم  ا اجة إىل تيزفز القدرات يف الببداا النامية، من 2030يام ل التنمية املســــــتدامة يف تن يذ خ ة
يزفز امل ارد، و ناء القدرات واملؤ سات واخل ات وامل ارد البشرفة احملبية، حسب اةقتماء، لإل  ام خالل ت

يف أول فات التنمية ال طنية،  ناء عبى طبب الببداا النامية. ونســـــــــــــــبم  ا اجة إىل التياوا الدويل يف  ال 
 التنمية من أجل نس  ف م املنظ ر املتيدد األ ياد.

أفمـــــــــــــــا  ما التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي فتخذاا  شـــــــــــــــكل متزافد وني ف  - 18
أشـــــــــكاة خلتب ة ة تكف عن الت  ر، تشـــــــــمل التياوا التقم، وتبادل امليارف واخل ات، والتدرفب، و ناء 

مة من القدرات، ونقل التكن ل جيا  شـــــــــروط مت ق عبي ا    األطراف، و دف إىل نقيق التنمية املســـــــــتدا
خالل تيزفز التياوا اةقتصادي   رق تشمل التاارة، واة تعمار، وت  فر اهلياكل األ ا ية والقدرة عبى 
اةتصـــــال، والزراعة والتنمية الرف ية، واألمن الغذائي والتغذفة، و ـــــالمة األغذفة، والصـــــحة، وال اقة، وا د 

ملتبادل، وتنســـيق الســـيا ـــات واة ـــ اتيايات من خلاطر الك ارا، والتصـــدي لتغا املناخ، وكذلك التيبم ا
 ا  ائية فيما    الببداا النامية. 

ـــــــــــــــــر  ا ـــ ام التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي يف تيزفز املســـاواة    اآنســـ   - 19 ونقـ
أجل تيميم ومتك  النســـــاء وال تيات يف  ال التنمية املســـــتدامة، ونشـــــاع عبى  ذل املزفد من اآ  د من 

 املنظ ر اآنساو يف طرائق التياوا هذ .
ونالحظ الدور الذي تؤدفه التاارة يف النم  والتنمية اةقتصادفة لبببداا النامية، ونسبم  املسامهة  - 20

اهلـــامـــة لبتيـــاوا فيمـــا     بـــداا اآن ب والتيـــاوا العالثي يف  ـــال التاـــارة وقـــدر ـــا عبى تيزفز التنميـــة 
نؤكد من جدفد يف هذا الصــــدد أمهية تيزفز التاارة فيما     بداا اآن ب   رفقة متســــقة يف املســــتدامة، و 

 إطار منظمة التاارة الياملية، مبا يف ذلك النظام الياملي لألفمبيات التاارفة فيما    الببداا النامية. 
و را  ا ووكاة ا  ونؤكد من جدفد الدور الرئيســـــي الذي تمـــــ بع  ه األمم املتحدة، وصـــــنادفق ا - 21

األفرقة الق رفة التا ية لألمم املتحدة مبا يف ذلك  ا قبيمية باااالو  ،املتخصـــــــــــــــصـــــــــــــــة ووكاة ا غا املقيمة
يف دعم التياوا فيما    الببداا النامية والتياوا العالثي وتيزفزمها، مع التمكيد من  ،التا ية لألمم املتحدة

 ية عن تنميته يف املقام األول. جدفد عبى أا كل  بد فتحمل املسؤول
ونسبم  الدور املتزافد الذي تؤدفه الشراكات الشامبة يف التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا  - 22

العالثي،   صـــــــــــ  ا األداة اليت تســـــــــــاعد عبى نســـــــــــ  األثر واألعمال امليدانية، مع ا قرار  ما ا ك مات 
ة اآ  د ا  ائية، وندع  مجيع اآ ات ال اعبة يف  ال التياوا تتحمل الدور الرئيســــــــــي يف تنســــــــــيق وقياد
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ا  ائي إىل املشــــاركة  صــــ رة  دفة. كما نرحب  الدور املتزافد الذي تمــــ بع  ه الببداا النامية من خالل 
 التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي من أجل تن يذ أهداف التنمية املستدامة. 

 ممهية تبادل امليارف واخل ات وأفمــل املمار ــات  شــما التياوا فيما     بداا اآن ب  ونســبم - 23
تدامة وتن يذ خ ة تدامة والتياوا العالثي، عبى أ ـــــــــــــــا  ط عي، يف نقيق التنمية املســـــــــــــــ  التنمية املســـــــــــــــ

 . 2030 يامل
الدعم املقدم لبا  د و غية ممـــــــــــــــاع ة التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي، وتيزفز  - 24

 ، فاننا: 2030يام ل التنمية املستدامةا  ائية ال طنية وا قبيمية من أجل نقيق خ ة 
 ما  ـــــيا ـــــات وا ـــــ اتيايات ا د من ال قر قد مك نع  يض الببداا النامية،   ستتتتلم )أ( 

اثن ال قر املدقع، وندع  فتماشى مع أوضاع ا ويفروف ا ال طنية، من انتشال املالف  من م اطني ا من  ر  مبا
مجيع أصـــــــــــحاب املصـــــــــــبحة ذوي الصـــــــــــبة إىل تبادل ميارف م وخ ا م، ة  ـــــــــــيما ُ ُل التنمية النا ية من 
الداخل، من أجل تكعيف اآ  د الرامية إىل القمـــــاء عبى ال قر اميع أشـــــكاله وأ ياد  عن طرفق التياوا 

 فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي؛ 
الببداا املتقدمة النم  والببداا النامية ومجيع أصحاب املصبحة امليني  إىل تيزفز  عو د )ب( 

عن طرفق تيزفز أ ياد اة ــــتدامة اةقتصــــادفة  2030يام ل التنمية املســــتدامةاآ  د الرامية إىل تن يذ خ ة 
  بداا اآن ب واةجتماعية والبيئية، مبا فشــــــــــمل تيزفزها يف مجيع  ــــــــــيا ــــــــــات وأنشــــــــــ ة التياوا فيما   

 والتياوا العالثي لمماا اتباع  ل أكعر مش ًة واتساقاً يف التنمية املستدامة؛ 
املؤ ــــــــــــســــــــــــات املالية وا  ائية املتيددة األطراف وا قبيمية والعنائية إىل النظر يف   دعو )ج( 

 آن ب والتياوا العالثي؛زفادة امل ارد املالية والتياوا التقم من أجل تيزفز التياوا فيما     بداا ا
عبى ضـــــــــرورة اة ـــــــــت ادة من دور التياوا     بداا اآن ب والتياوا العالثي   شتتتتتتتد  )د( 

ك  ـــيبة لتيزفز ودعم املشـــارفع الصـــناعية وشـــبه الصـــناعية، وضـــماا األمن الغذائي والتغذفة،   رق تشـــمل 
اعات الزراعية، اليت ميكن ر   ا مع  ال ل تيزفز الزراعة املستدامة والنظم الغذائية، وجت يز األغذفة والصن

 القيمة الياملية والتصدي   يالية ةحتياجات الس ق يف الببداا النامية؛ 
إنشــاء مؤ ــســات ومصــارف وصــنادفق إقبيمية وعاملية جدفدة،  ا  ــيســ م يف   الحظ )ه( 

، ونؤكد أمهية إدارة هذ  2030يام ل التنمية املســــــــــتدامةتيزفز التياوا فيما     بداا اآن ب وتن يذ خ ة 
 املؤ سات   رفقة تتسم  الش افية والك اءة؛ 

الزفادة يف مست فات الدف ا عبى الصييد الياملي، و ندع  املق ض    الحظ مع القلق )و( 
والدائن  إىل التصـــــــــــــــدي، عبى  ـــــــــــــــبيل األول فة، لبتحدفات املرتب ة  القدرة عبى نمل الدف ا ملنع األثر 

 أهداف التنمية املستدامة؛  إجنازالتنمية ال  فبة األجل وعبى السبيب عبى 
الببداا النامية عبى اعتماد أو تيزفز  يا ات وطنية من أجل الن  ض  التياوا   شجع )ز( 

فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي، وتيزفز قدرة آليات التنســـــــــــــــيق ال طنية ودوا ال طنية، حســـــــــــــــب 
يق الســــيا ــــات، وتبادل امليارف والدرو  املســــت ادة واملمار ــــات الســــبيمة، اةقتمــــاء، عبى نســــ  تنســــ

وتكييف هذ  املمار ــــــــــــات،   رق تشــــــــــــمل التبادل ال  عي لبخ ات والدرافة ال نية وفقا لبســــــــــــيا ــــــــــــات 
 واألول فات ال طنية من أجل التنمية؛
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التياوا فيما    الببداا املتقدمة النم  والببداا النامية عبى القيام، من خالل   شتتتتتجع )ح( 
 بداا اآن ب والتياوا العالثي،  تيزفز إمكانية ا صــــ ل عبى التكن ل جيا ونقب ا  شــــروط مت ق عبي ا    
األطراف، مع مراعاة األطر القان نية ال طنية لبببداا النامية، ونشـــــاع عبى ت  ـــــيع ن اق التياوا فيما    

ا يف ذلــك التيــاوا عبى اقتنــاء القــدرات الالزمــة لببحـث  بــداا اآن ب يف  ــال الت  رات التكن ل جيــة، مبــ
والت  فر، وإدارة شـبكات التكن ل جيا وامليب مات، اليت تشـمل منتاي ومسـتخدمي التكن ل جيا فمـال عن 
اليامب  عبى  ناء اهلياكل األ ــــــا ــــــية وتنمية امل ارد البشــــــرفة. ونشــــــدد أفمــــــا عبى ا اجة إىل تيزفز ت  فر 

 ل جيات السبيمة  يئيا ونشرها إىل الببداا النامية  شروط مت ق عبي ا    األطراف؛ ونقل ونشر التكن  
مراكز اةمتياز املينية، وفقا لبســـــــــيا ـــــــــات واألول فات ا  ائية ال طنية، إىل تيزفز   دعو )ط( 

يميـــة،  رامل التيـــاوا فيمـــا     بـــداا اآن ب وتبـــادل اخل ات فيمـــا    التاميـــات دوا ا قبيميـــة وا قب
حســـب اةقتمـــاء، إدف  ناء الشـــراكات    أصـــحاب املصـــبحة املتيددفن واألطر وال امل التياونية ع  
ا ــدود الراميــة إىل ت  ـــــــــــــــيع ن ــاق أفمــــــــــــــــل املمــار ــــــــــــــــات اليت ميكن أا تي د  ــال ــائــدة عبى اليــدفــد من 

 النامية؛ الببداا
وأفرقة اخل اء يف نســ    ا ــ ام مراكز ال كر، و تميات املمار ــ ، وشــبكات  شتتيد )ي( 

 ار ـــــات التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي، ونشـــــاع كيانات األمم املتحدة عبى م اصـــــبة 
اليمل، حســـــــــب اةقتمـــــــــاء، مع هذ  املنظمات مبزفد من ال يالية يف اآ  د الرامية إىل نســـــــــ  ف م دور 

 2030العالثي يف تن يـذ خ ـة التنميـة املســـــــــــــــتـدامـة ليـام وتـمثا التيـاوا فيمـا     بـداا اآن ب والتيـاوا 
 ؛ 2063واألطر ا  ائية ا قبيمية معل خ ة اةناد األفرفقي ليام 

أا ال ساد والتدفقات املالية غا املشروعة فييقاا التنمية اةقتصادفة، وفيم قاا   الحظ )ك( 
عدم املســــاواة يف الدخل، وند اا من تيبئة امل ارد احملبية من أجل التنمية املســــتدامة يف الببداا النامية. ويف 

ياوا العالثي ونشاي ا عبى هذا الصدد، ندع  مجيع الببداا إىل زفادة التياوا فيما     بداا اآن ب والت
القيام  ذلك،   رق تشمل تبادل امليارف واملمار ات السبيمة ملنع ال ساد والتدفقات املالية غا املشروعة 

 تيزفز املمار ات اآيدة  شما إعادة األص ل؛ ا يف ذلك من خالل ومكافحت ما، مب
دعمنا لبانة الرفيية املســــــت ب املينية  التياوا فيما     بداا اآن ب،   ؤكد من جديد )ل( 

و يب  البانة أا ت اصــــــل، يف حدود امل ارد املتاحة، املشــــــاركة مع الدول األعمــــــاء يف مشــــــاورات شــــــامبة 
ثي من وشـــــــ افة، خالل دورا ا اليادفة، ترمي إىل زفادة تيزفز التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العال

خالل التيبم من األقراا، وتبادل امليارف واخل ات، إضــــــافة إىل أفمــــــل املمار ــــــات عبى أ ــــــا  ط عي، 
  رق تشـــــــــــــمل، يف مجبة أم ر، عقد مناقشـــــــــــــات يف إطار اجتماعات مائدة مســـــــــــــتدفرة، وإجراء ح ارات 

 ت اعبية، وتقدمي ت صيات، حسب اةقتماء، إىل اآميية اليامة؛ 
وا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي ميعل فرصــــــــة لدعم الببداا  ما التيا  ستتتتتتلم )م( 

النامية يف وضع ا  اتيايات قا بة لبتن يذ من أجل تيزفز املؤ سات الصغرب والصغاة واملت   ة ا ام، 
ونســــــبم أفمــــــا  ما التياوا  .  صــــــ  ا عامال من ع امل التنمية املســــــتدامة، مبا يف ذلك التصــــــنيع املســــــتدام

    بداا اآن ب والتياوا العالثي فنبغي هلما أا فيززا قدرة الببداا النامية عبى وضــــع ا ــــ اتيايات  مافي
بمؤ ـــــســـــات الصـــــغرب والصـــــغاة واملت  ـــــ ة ا ام تتي  هلا النم  واةزدهار، ل دف إىل  يئة  يئة م اتية 

 ونقيق النم  اةقتصادي املستدام. و ناء قدر ا عبى ا   ام  قدر أك  يف ت فا اليمل الالئق لباميع 
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ونشـــــــــــــــاع الببــداا النــاميــة عبى ت  فر نظم تت ىل هي زمــام ــا من أجــل تقييم ن عيــة وأثر  رامل  - 25
التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي، ونس  عمبية مجع البيانات عبى املست ب ال طم لتيزفز 

ات هلذا الغرض، حســـــب اةقتمـــــاء، واضـــــي  يف اعتبارنا املبادئ التياوا يف ت  فر املن ايات وا حصـــــاء
احملددة واخلصـــــــــــــائع ال رفدة لبتياوا فيما     بداا اآن ب، ونشـــــــــــــاع مجيع اآ ات ال اعبة عبى دعم 
املبادرات الرامية إىل مجع امليب مات والبيانات وتنســــــــيق ا ونشــــــــرها وتقييم التياوا فيما     بداا اآن ب، 

 بب الببداا النامية.  ناء عبى ط
ويف هذا الصــــــــــدد، ندع  الببداا النامية امل تمة إىل املشــــــــــاركة يف املشــــــــــاورات اليت جتري يف إطار  - 26

البااا ا قبيمية ا واحملافل ا ك مية الدولية ذات الصبة  التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي، 
شـــما املن ايات ال  عية غا املبزمة،  اة ـــت ادة من اخل ات أو املنظمات ا قبيمية، حســـب اةقتمـــاء،  

القائمة، مع مراعاة خصــــ صــــيات خلتبف طرائق التياوا فيما     بداا اآن ب، واح ام التن ع يف التياوا 
فيما     بداا اآن ب يف إطار النُّ ل ال طنية. ويف هذا الصـــــــــــــــدد، حنيط عبما  اآ  د اليت تبذهلا  يض 

النامية اليت وضـــــــيع من ايات لبتخ يط والرصـــــــد، وقيا  وتقييم التياوا فيما     بداا اآن ب  الببداا
والتياوا العالثي يف مناطق ا عبى أ ـــــــا  ط عي وملصـــــــبحة  يض الببداا النامية من أجل وضـــــــع من اية 

 لبمحا بة وتقييم التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي.
ضـــــــــــــرورة إعادة تنشـــــــــــــيط منظ مة األمم املتحدة ا  ائية لدعم وتيزفز التياوا وإذ نشـــــــــــــدد عبى  - 27
 ، فاننا: 2030يام التنمية املستدامة ل    بداا اآن ب والتياوا العالثي، إدف تن يذ خ ة  فيما

أا اليدفد من كيانات األمم املتحدة قد أد ع التياوا فيما      الحظ مع التقدير )أ( 
والتياوا العالثي يف األطر اة  اتياية وخ ط اليمل اخلاصة  كل من ا وصممع مبادرات  بداا اآن ب 

مبتكرة لبتياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي ل ائدة الببداا النامية؛ وأنشمت أو عززت وحدات 
  بداا اآن ب متخصـــــصـــــة ووضـــــيع  رامل وكر ـــــع هلا امل ارد البشـــــرفة واملالية لبن  ض  التياوا فيما   

والتياوا العالثي؛ ويف هذا الســـــــــياق، نشـــــــــاع منظ مة األمم املتحدة ا  ائية عبى م اصـــــــــبة إدراج التياوا 
    بداا اآن ب والتياوا العالثي يف الســــــيا ــــــات وال امل واألطر اة ــــــ اتياية وغاها من أدوات  فيما

عبى النح  الذي ت افق عبيه  ال  إدار ا، وتقدمي التخ يط، مبا يف ذلك املؤشـرات واملن ايات املنا ـبة، 
الدعم لتبادل املمار ــــات الســــبيمة  شــــما الســــيا ــــات والنـ ُ ل املبتكرة فيما    الببداا النامية، مع مراعاة 

الصـــــــــادرة عن املؤمتر الدويل العالث لتم فل  ، وخ ة عمل أدف  أ ا ا2030يام التنمية املســـــــــتدامة لخ ة 
 دد ا طار الياملي لتم فل التنمية املستدامة؛ التنمية، اليت ن

إىل منظ مة األمم املتحدة ا  ائية أا ت اصـــــــــــــــل تقدمي دعم ا، يف حدود امل ارد   طلب )ب( 
املتاحة ومب افقة ا ك مات املينية، لتيزفز املؤ ـــــســـــات البحعية اليامة ذات الصـــــبة واملؤ ـــــســـــات األكادميية 

ومراكز اةمتياز ا قبيمية أو امل اضـــــــييية ذات الصـــــــبة،   صـــــــ  ا أماكن ومراكز ال كر والشـــــــبكات امليرفية 
 مؤ سية لتنمية امليارف وتبادهلا  شما مبادرات التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي؛ 

منظ مة األمم املتحدة ا  ائية إىل مســـــــــــــــاعدة الببداا النامية،  ناء عبى طبب ا،   دعو )ج( 
ات البشـــرفة واملؤ ـــســـية الالزمة ل ضـــع وتن يذ الســـيا ـــات واة ـــ اتيايات وال امل ا  ائية عبى  ناء القدر 

ال طنية املتيبقة  التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي، مبا فشـــــــمل تبادل املمار ـــــــات الســـــــبيمة 
تســـــق مع وةفا ا وخ   ا واخل ات املســـــتقاة من  بداا اآن ب، ة  ـــــيما مع أقل الببداا   ا، و  رفقة ت
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اة ـــــــ اتياية، والتشـــــــايع عبى نقل التكن ل جيات وفق شـــــــروط مت ق عبي ا    األطراف مبا في د  الن ع 
 عبى الببداا النامية ملياآة املسائل املرتب ة  القماء عبى ال قر والتنمية املستدامة؛ 

ا لبببداا النامية عبى البحث منظ مة األمم املتحدة ا  ائية عبى تيزفز مسـاعد   حث )د( 
عن شركاء حمتمب  لبتياوا يف اياةت اة  اتياية اليت نددها الببداا النامية، مبا فتماشى مع  يا ا ا 
وخ   ا ا  ائية ال طنية، واليمل  ص ة عنصر مساعد عبى  ناء هذ  الشراكات، عند ال بب وعبى حن  

 ظ مة األمم املتحدة ا  ائية؛ فت ق مع وةفات كل كياا من كيانات من
الــدعم  ، يف حــدود امل ارد القــائمــة،إىل منظ مــة األمم املتحــدة ا  ــائيــة أا تيزز  طلتب )هـ( 

    بداا اآن ب والتياوا العالثي يف  اةت تشـــــمل، يف مجبة أم ر، تيزفز  الذي تقدمه إىل التياوا فيما
األقاليمية، وال ا ط    اهلياكل األ ـــــــــــا ـــــــــــية وتنمية القدرات   ناء القدرات، والتكامل ا قبيمي، والروا ط

ا نتاجية ال طنية من خالل تنســــــيق الســــــيا ــــــات اليامة، وتبادل امليارف، واة تكارات التكن ل جية ونقل 
التكن ل جيا  شــــــــروط مت ق عبي ا    األطراف، ويف اليدفد من  اةت التنمية املســــــــتدامة، معل القمــــــــاء 

 املساواة    اآنس  ومتك  النساء وال تيات.عبى ال قر و 
مجيع كيانات األمم املتحدة إىل نســ  ال يالية واةتســاق والتنســيق والتكامل يف   دعو )و( 

أنشــــــــ ت ا التن يذفة لدعم التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي، وفقا لبخ ط ا  ائية ال طنية، 
ويف هذا الســــــــــياق، حنيط عبما  التدا ا  .بمســــــــــاعدة ا  ائية، ووةفة كل من اوإطار عمل األمم املتحدة ل

املتخذة ل ضع ا  اتياية عبى ن اق منظ مة األمم املتحدة  م رها  شما التياوا فيما     بداا اآن ب 
ت األمم  قيادة مكتب األمم املتحدة لبتياوا فيما     بداا اآن ب من خالل اآللية املشــــــ كة    وكاة

املتحدة لبتياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي، مع مراعاة اليمل اآاري  عادة تنظيم منظ مة 
 األمم املتحدة ا  ائية وإ قاء الدول األعماء عبى عبم تام  املستادات؛

 عبى  رنامل األمم املتحدة ا  ائي ة ـــــــــــــتمـــــــــــــافته مكتب األمم املتحدة لبتياوا  ثن  )ز( 
    بـداا اآن ب، لســـــــــــــــن ات عدفدة، والتزامه  تيزفز ُ ُل التيـاوا فيمـا     بـداا اآن ب لتحقيق  فيمـا

التنمية املستدامة؛ وندع   رنامل األمم املتحدة ا  ائي إىل م اصبة ا تمافة املكتب نع إشراف ايب  
إىل م اصـــــــــــــــبة تقدمي الت جيه، ون بب إىل  التن يذي ل نامل األمم املتحدة ا  ائي، وندع  اآميية اليامة

 األم  اليام م اصبة اليمل  شما هذ  املسملة؛ 
من جدفد ال ةفة والدور املركزي املن َط ن مبكتب األمم املتحدة لبتياوا فيما      ؤكد )ح( 

لتياوا العالثي  بداا اآن ب   صــــ ه مركز التنســــيق امليم  تيزفز وتيســــا التياوا فيما     بداا اآن ب وا
ويف هذا الصدد، ندع   .من أجل التنمية، عبى الصييد الياملي وعبى ن اق منظ مة األمم املتحدة  م رها

مكتب األمم املتحدة لبتياوا فيما     بداا اآن ب إىل م اصــــــبة دعم ا  ارات الســــــيا ــــــاتية، وال امل، 
شـــــــــــــــراكات لبتياوا فيما     بداا اآن ب  و ناء القدرات، وتقدمي الدعم إىل الدول األعمـــــــــــــــاء  قامة

 والتياوا العالثي، والتمك  من تبادل املمار ات السبيمة واخل ات؛
 ــالــدور الــذي تؤدفــه الباــاا ا قبيميــة التــا يــة لألمم املتحــدة يف دعم مبــادرات   عترف )ط( 

مراعاة ا صـــــــــــــــالحات اآارفة  التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي، وفقا ل ةفة كل من ا، مع
ملنظ مة األمم املتحدة ا  ائية، من خالل األنشـــــــــ ة اآارفة معل تيزفز ال ا ط، وتســـــــــخا امل ارد البشـــــــــرفة 
وغاها من امل ارد املت فرة يف الشـبكات امليرفية، والشـراكات، والقدرات التقنية والبحعية ذات الصـبة، لتيزفز 
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ب والتياوا العالثي عبى كل من الصييد دوا ا قبيمي وا قبيمي واألقاليمي، التياوا فيما     بداا اآن  
ومن خالل م اصـــــبة تقدمي الدعم التقم واملتيبق  الســـــيا ـــــات والبح ا لبببداا ال اقية يف مناطق ا، ومن 
 خالل التياوا، حســـــــــــب اةقتمـــــــــــاء، مع األفرقة الق رفة التا ية لألمم املتحدة مل اصـــــــــــبة دعم قدرة الدول
األعمــــــــــــــــاء يف ايــاةت اليت ميكن في ــا لبتيــاوا فيمــا     بــداا اآن ب والتيــاوا العالثي أا نقق أك  

 إ ائي؛  أثر
ــــة   حتتتث )ي(  ــــدعم إىل املنظمــــات ا قبيمي ــــة تقــــدمي ال منظ مــــة األمم املتحــــدة عبى م اصــــــــــــــب

ا قبيمية مل اصـــــبة التشـــــايع عبى املمار ـــــات ا  ائية اليت تتســـــم  الشـــــ افية وتك ا مســـــتدامة وخاضـــــية  ودوا
 نامية. لبمساءلة، ومتك  املزفد من الشراكات، إدف تشايع وت  يع ن اق أفمل املمار ات ل ائدة الببداا ال

وإذ ندرك أا التياوا العالثي ه  أ ـــــب ب لبناء الشـــــراكات والعقة فيما    مجيع الشـــــركاء، امع  - 28
م ارد وقدرات متن عة ميســـــــــــــــك  زمام ا الببد النامي الذي طبب التياوا، من أجل نقيق أهداف التنمية 

ة ومالية إضــــــافية، وتبادل طائ ة املســــــتدامة؛ وأنه نقق قيمة ممــــــافة عن طرفق ا ــــــتخدام وتيبئة م ارد تقني
أو ـــــع من اخل ات وتيزفز  اةت جدفدة لبتياوا، واآمع    ا ب ل ا  ائية امليســـــ رة التكب ة واملنا ـــــبة 

 لبسياق، يف إطار ترتيبات مرنة وطرائق مش كة مت ق عبي ا، فاننا: 
ولية وايتمع املدو و ائر  الدعم املقدم من الببداا املتقدمة النم  واملنظمات الد  سلم )أ( 

أصــحاب املصــبحة ذوي الصــبة إىل الببداا النامية،  ناء عبى طبب ا، لتحســ  خ ا ا وقدرا ا ال طنية من 
خالل آليات التياوا العالثي، مبا يف ذلك الدعم املباشــر أو ترتيبات تقا ــم التكاليف، واملشــارفع املشــ كة 

وت فا  رامل تدرفب مقدمة يف  بد ثالث، ودعم مراكز اخل ة الرفيية لببح ا والتنمية، وتبادل امل يف  ، 
ذات الصـــــــــــــــبة، وكذلك من خالل ت فا امليارف واخل ات وامل ارد المـــــــــــــــرورفة عبى حن  فتي  دعم الببداا 
فز النامية، وفقا ألول فا ا وا ــ اتيايا ا ا  ائية ال طنية. ويف هذا الســياق، نشــاع هؤةء الشــركاء عبى تيز 

 دعم م هلذ  األنش ة؛ 
أا التياوا العالثي فتســـم   ا ع شـــامل لباميع ومتن ع، فدعم الشـــراكات اليت   الحظ )ب( 

ميكن في ا لكل شــــرفك أا فســــاهم حســــب قدراته وإمكاناته، وندع  إىل إنشــــاء وتيزفز حب ل وشــــراكات 
مبا يف ذلك الســب ات احملبية  إ ائية ا تكارفة فشــارك في ا خلتبف أصــحاب املصــبحة عبى شــى املســت فات،

 وا قبيمية، وايتمع املدو والق اع اخلاص واألو اط األكادميية ومراكز البح ا واملنظمات غا ا ك مية؛ 
الدول األعماء إىل زفادة ا تخدام التياوا العالثي، الذي فتي  تيبئة ما فبزم من   دعو )ج( 

أهداف التنمية املســــــــتدامة، وزفادة   جناز ،داا املســــــــت يدةم ارد وميارف وخ ات إضــــــــافية نع قيادة البب
 ؛ 2030يام لالقدرات عبى التياوا، وتيزفز شراكات ق فة لتن يذ خ ة التنمية املستدامة 

 ــا ــاجــة إىل نســـــــــــــــ  ف م التيــاوا العالثي، وتقــدمي املزفــد من األدلــة وامليب مــات   قر   )د( 
عبى م اصــــــــــــــبة تبادل امليب مات وامليارف والتيبم املتبادل من الدقيقة عن درجته ون اقه وأثر . ونشــــــــــــــاع 

خلتبف جتارب التياوا العالثي واة ـــــــت ادة عبى أفمـــــــل وجه من مزافا  النســـــــبية، وتبادل امليارف، والتيبم 
 املش ك، واملشاركة يف خبق حب ل التنمية؛ 

امـــل مع التحـــدفـــات أا التيـــاوا العالثي ف فر  اـــا قـــا ال لبتكييف ومرنـــا لبتيـــ  الحظ )ه( 
ا  ائية املتغاة، وفبم عبى م اطن الق ة التكميبية لبا ات ال اعبة املختب ة من أجل إااد حب ل مبتكرة 
لبتحدفات ا  ائية تتســـــــم  ال يالية من حيث التكب ة واملرونة وتك ا حمددة  ســـــــب الســـــــياق، وميكن أا 
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التياوا     بداا الشـــــمال و بداا اآن ب،  نشـــــاء فنشـــــم عن مزفل من التياوا فيما     بداا اآن ب و 
شراكات ح ل نقيق األهداف ا  ائية املش كة. ويف هذا الصدد، نرحب  اآ  د اآارفة الرامية إىل تيزفز 
ال يالية ا  ائية لبتياوا العالثي، من أجل خ ض تكاليف امليامالت ونقيق أعظم أثر  كن من مشـــارفع 

، ونــدع  الببــداا املتقــدمــة النم  والببــداا النــاميــة واملنظمــات امل تمــة  ــاألمر إىل م اصــــــــــــــبـة التيــاوا العالثي
 املشاركة يف هذ  اآ  د؛ 

 اآ  د ال  عية اآارفة لتحدفد وت ثيق املمار ات السبيمة يف التياوا العالثي،   رحب )و( 
قتماء، أا فماعف إمكانات التياوا ونالحظ أا تيزفز املشاركة ال يالة من الق اع اخلاص ميكن، عند اة

ا  ائي والتخ يف من حدة املخاطر عندما تك ا امل ارد حمدودة؛ ويف هذا السياق، حنيط عبما  املبادرات 
ال  عية من قبيل الشــراكة الياملية من أجل التياوا ا  ائي ال يال، مبا يف ذلك مبادرة الشــراكة الياملية من 

 أجل تياوا ثالثي فيال.
مجيع الشركاء إىل م اصبة زفادة دعم م ملبادرات التياوا فيما     بداا اآن ب   دعو )ز( 

 والتياوا العالثي الرامية إىل نقيق التنمية املستدامة. 
 مــرورة تيزفز فيالية التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي من خالل م اصـبة  و عترف - 29

ءلة املتبادلة، وزفادة الشــــــ افية، وفقا لبخ ط واألول فات ا  ائية ال طنية. تيزفز خمــــــ ع كل طرف لبمســــــا
ونقر أفمـــــا  ما تمثا التياوا فيما     بداا اآن ب فنبغي أا فقي م، حســـــب اةقتمـــــاء، لتحســـــ  ن عيته 

تنمية  م ب ب فركز عبى النتائل. ويف هذا الصدد، نشاع الشركاء ذوي الصبة عبى م اصبة تيزفز فيالية ال
لكل من ال رفقت ، وتقييم أثرمها، مع األخذ يف اةعتبار، حســــــــــب اةقتمــــــــــاء، األحكام ال اردة يف وثيقة 
ناوت اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة الرفيع املســـــــــــــــت ب امليم  التياوا فيما     بداا اآن ب وخ ة عمل 

 ة.الصادرة عن املؤمتر الدويل العالث لتم فل التنمي أدف  أ ا ا
 ما التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي مها طرفقتاا تكميبيتاا هامتاا  وإذ  ستتتتتتتتلم - 30

لبتيــاوا اليبمي، واة تكــار، وت بيق تكن ل جيــا امليب مــات واةتصــــــــــــــــاةت يف  ــال التنميــة، وآيــل نقــل 
تكييف، وميس ر التكب ة عبى التكن ل جيا  شروط مت ق عبي ا    األطراف متاحا  شكل أفسر، وقا ال لب

 الببداا النامية، فاننا: 
مع التقدفر املبادرات اليت تدعم ا آلية تيسـا التكن ل جيا ومصـرف التكن ل جيا   الحظ )أ( 

 ألقل الببداا   ا؛ 
الببداا اليت أنشمت مؤ سات ذات خ ة عبى املست ب الياملي يف  اةت اليبم   دعو )ب( 

والتكن ل جيا واة تكار إىل النظر يف تقدمي مزفد من املن  الدرا ـــــــية وغاها من ال تيبات ذات الصـــــــبة اليت 
من نســ  من شــم ا أا متكن ال الب واليبماء الشــباا، مبا فشــمل النســاء وال تيات، من  بداا اآن ب، 

فرص ال صـــــ ل إىل معل هذ  املؤ ـــــســـــات  جراء الدرا ـــــات اليبيا والبح ا؛ ونرحب أفمـــــا  التدا ا اليت 
 اختذت يف  يض املناطق ملن  م اطم كل من الدول األعماء في ا حق الدخ ل  دوا تمشاة؛ 

مزفدا من اآلليات ا قبيمية إىل تبادل الســـــيا ـــــات واة ـــــ اتيايات الناجحة يف   دعو )ج( 
 اةت اليب م والتكن ل جيا واة تكار وتيزفزها، وا ــــــــــــتكشــــــــــــاف فرص جدفدة وتيزفز التنســــــــــــيق والتياوا 

وكذلك  ا دود وعبى املســــــت ب األقاليمي    خلتبف املبادرات املتيبقة  اليبم والتكن ل جيا واة تكار، ع 
البح ا يف اياةت اليبمية. وإا تقدمي مزفد من الدعم لبانة املينية  تسخا اليبم والتكن ل جيا ألغراض 
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التنمية، وآلية تيســا التكن ل جيا، ومصــرف التكن ل جيا ألقل الببداا   ا، وة  ــيما تقدمي مســامهات مالية 
الببداا النامية عبى  ناء القدرات البشـــــــــرفة ليمبيات املصـــــــــرف ومبادراته ذات الصـــــــــبة، ميكن أا فســـــــــاعد 

 واملؤ سية يف  اةت اليبم والتكن ل جيا واة تكار، مبا يف ذلك من أجل نس  متعيل النساء وال تيات؛ 
الدول األعمـــــــــــــــاء ومنظ مة األمم املتحدة ا  ائية إىل م اصـــــــــــــــبة إدماج التياوا   دعو )د( 

ثي يف آليات تيســـــــا التكن ل جيا عبى الصـــــــييدفن الياملي وا قبيمي،     بداا اآن ب والتياوا العال فيما
عند اةقتمــاء، من أجل زفادة امل اءمة    اةحتياجات وا ب ل التكن ل جية ودعم تن يذ املشــارفع، وتقييم 

 ال رص املتاحة لبناء الشراكات العالثية؛ 
وت رض ندفات جدفدة، فرصـــــــــــــــا  ت فرالت  رات التكن ل جية املســـــــــــــــتادة اليت   درك )ه( 

ونشاع الدول األعماء عبى أا جتري،  دعم من كيانات األمم املتحدة، درا ات ذات صبة، وأا تدع  
إىل عقد ح ارات ة تكشاف اخليارات السيا اتية املتاحة لبببداا النامية لكي فتسىن هلا إدارة التحدفات 

معل الذكاء اةصـــــــ ناعي،  ت،  ر التكن ل جيامب ردها أو  شـــــــكل مجاعي، وتيزفز ال  ائد املســـــــتمدة من ت
والبيانات المـــخمة، وعبم التحكم اآليل، وغاها من اة تكارات التكن ل جية، وفقا لبخ ط والســـيا ـــات 

 ال طنية. 
وإذ ندرك قيمة النـُُّ ل الشــــــامبة لباميع مبشــــــاركة أصــــــحاب املصــــــبحة املتيددفن يف  ال التياوا  - 31

التياوا العالثي  قيادة الدول األعمـــــــــــــــاء، حيث ختبق ا ك مات  يئات مالئمة فيما     بداا اآن ب و 
لتيبئة اليمل اآماعي مبشـــاركة عدد متزافد من خلتبف األطراف ال اعبة يف التياوا فيما     بداا اآن ب 

 والتياوا العالثي، فاننا: 
تماء، عبى الدول األعماء ومجيع أصحاب املصبحة ذوي الصبة، حسب اةق  شجع )أ( 

إنشــاء أو تيزفز آليات منســقة عبى الصــيد دوا ال طم وال طم وا قبيمي والياملي من أجل اة ــت ادة من 
اخل ات وامل ارد األخرب اليت ت فرها الشـــــــراكات مع أصـــــــحاب املصـــــــبحة املتيددفن لدعم مبادرات التياوا 

 ؛ 2030يام ل لتنمية املستدامةا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي يف  بيل نقيق خ ة
الدول األعمـــاء عبى تبادل امليارف واخل ات وأفمـــل املمار ـــات ذات الصـــبة   شتتجع )ب( 

فيما فتيبق  الشــــــــراكات    الق اع  اليام واخلاص، مبا يف ذلك تقييم املخاطر، واألطر التنظيمية، لتيزفز 
اليمل اآاري الذي تؤدفه منظ مة األمم املتحدة املســـــامهة يف التنمية املســـــتدامة، ونرحب يف هذا الصـــــدد  

ا  ائية مبا يف ذلك البااا ا قبيمية التا ية لألمم املتحدة، يف حدود امل ارد املتاحة، الذي فشـــــــــــمل القيام 
 درا ـــات عن النماذج املمكنة لبشـــراكة الدولية    الق اع  اليام واخلاص دعما لبتياوا فيما     بداا 

 ياوا العالثي؛ اآن ب والت
أا نقع امل ارد ة فزال في ق ت  ـــــــــــــــيع ن ــاق التيــاوا فيمــا     بــداا اآن ب   تدرك )ج( 

والتياوا العالثي. ولذا فاننا نشــــــدد عبى ضــــــرورة زفادة تيبئة امل ارد والقيام، يف مجبة أم ر،  اشــــــراك الق اع 
ثي من أجل التنمية املســـــتدامة. ونشـــــاع اخلاص يف مبادرات التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العال

أفمــــــا عبى أا تك ا املمار ــــــات يف ق اع األعمال متســــــقة مع أهداف التنمية املســــــتدامة وغافا ا، وفقا 
لبخ ط واألول فات ال طنية، إدف املســـــــــــــــامهة يف ت  فر ونقل اليب م والتكن ل جيا وا ب ل القائمة عبى 

 ف، يف  ائر  بداا اآن ب؛ اة تكار  شروط مت ق عبي ا    األطرا
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 ـــما التيـــاوا فيمـــا     بـــداا اآن ب والتيـــاوا العالثي ميكن أا فيزز  نـــاء   ستتتتتتتتتتتلم )د( 
القدرات، وفتي  تق فة امل ارد البشــــــرفة واة ــــــت ادة من الدور احمل ز لبتيبيم والتنمية البشــــــرفة يف خبق فرص 

ة عبى تيزفز التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا اليمل وتشـــــايع الببداا املتقدمة النم  والببداا النامي
العالثي يف  ال التيبيم، وة  ــــــــــــــيما يف  ال اليبم والتكن ل جيا واة تكار والتيبيم التقم وامل م من أجل 
تيزفز قدرات الببداا النامية عبى القمـــــــــــــاء عبى ال قر وا د من عدم املســـــــــــــاواة وإنتاج مزفد من الســـــــــــــبع 

 ت القيمة اليالية. واخلدمات ذا
وج د ت ج ات حن  الت  ع ا مري السرفع يف الببداا النامية، وندع  إىل زفادة مبادرات  و درك - 32

التياوا فيما     بداا اآن ب والتياوا العالثي اهلادفة إىل القمــــــاء عبى ال قر اميع أشــــــكاله وأ ياد  يف 
ة تنســـــــيق الســـــــيا ـــــــات وتبادل امليارف وا ب ل واخل ات، املناطق ا مـــــــرفة واملناطق الرف ية عن طرفق زفاد

وع  زفادة ا نتاجية والقدرة عبى الصم د واة تدامة عبى املست ب احملبي، مبا يف ذلك يف املراكز ا مرفة 
. وفُيدُّ تبادل املمار ـــــــــــــــات 2050يف املائة من  ـــــــــــــــكاا اليا   ب ل عام  68اليت فُت قع أا فييش في ا 

لتخ يط وا دارة ا مـــــــرفة التشـــــــاركية و ـــــــيبة هامة لتحقيق هذ  الغافة. ونشـــــــدد عبى أمهية الســـــــبيمة يف ا
ت  ـــــــــــــــيع ن ـــاق التيـــاوا فيمـــا     بـــداا اآن ب والتيـــاوا العالثي لت فا اليمـــل الالئق لباميع، وتنميــة 

من الرفف إىل املناطق ايتميات احملبية وتقدمي اخلدمات يف املناطق الرف ية ملياآة الي امل احملركة لب ارة 
 ا مرفة والتحدفات ذات الصبة  ذلك. 

 ا اجة إىل تيبئة م ارد كافية من مجيع املصــــــادر، مبا يف ذلك املصــــــادر اليامة واخلاصـــــة  و ستتتتلم - 33
واحملبيــة والــدوليــة، لتيزفز التيــاوا فيمــا     بــداا اآن ب والتيــاوا العالثي، ونعم يف هــذا الســـــــــــــــيــاق عبى 

نامية اليت أقامع شــــراكات مع كيانات األمم املتحدة وأنشــــمت مرافق مت فل وصــــنادفق ا ــــتئمانية الببداا ال
لبممــــــــــي قدما عبى مســــــــــار التياوا     بداا اآن ب من أجل التصــــــــــدي لتحدفات التنمية. ونعم عبى 

ثي ونشـــــــــــــــاي ا الببداا املتقدمة النم  لدعم ا التياوا فيما     بداا اآن ب واخنراط ا يف التياوا العال
 عبى م اصبة ت  يع ن اقه. 

 املســــــامهات املقدمة إىل صــــــندوق  اف  غافرو اة ــــــتئماو من أجل التياوا فيما     و رحب - 34
 بداا اآن ب وصـــــــــــــــندوق األمم املتحدة لبتياوا فيما     بداا اآن ب، وندع  مجيع الببداا املتقدمة 

يف ج  دها يف هذا الصــــــدد. ويف هذا الســــــياق، نشــــــاع مكتب النم  والببداا النامية إىل م اصــــــبة وتكع
األمم املتحـــدة لبتيـــاوا فيمـــا     بـــداا اآن ب عبى دعم هـــذ  اآ  د عن طرفق اختـــاذ مبـــادرات لتيبئــة 
امل ارد من أجل تيســـــــــــا ا ـــــــــــتخدام امل ارد املالية واليينية   يالية وك اءة من أجل صـــــــــــندوق األمم املتحدة 

بداا اآن ب، متشــــيا مع اة ــــ اتياية اليامة لتيبئة امل ارد واخل ط اة ــــ اتياية ل نامل لبتياوا فيما     
األمم املتحدة ا  ائي مع جتنب تشـــــــتع ترتيبات التم فل. ونشـــــــاع أفمـــــــا مكتب األمم املتحدة لبتياوا 

ســـــــــا حصـــــــــ ل فيما     بداا اآن ب وكيانات األمم املتحدة ذات الصـــــــــبة عبى القيام، عند ال بب،  تي
 الببداا النامية عبى األم ال املخصصة لبتياوا فيما     بداا اآن ب. 

 التقدم احملرز منذ ت افق آراء م نتاي لتم فل التنمية يف ت  فر وحشـــــــــــــــد الدعم  ااد  و رحب - 35
مصــــادر وآليات مبتكرة لت فا مت فل إضــــايف، ونشــــاع الببداا عبى م اصــــبة ا ــــتكشــــاف مصــــادر وأدوات 

فدة لبتم فل املبتكر من أجل مت فل أهداف التنمية املســــــــتدامة عبى الصــــــــيد الياملي وا قبيمي وال طم جد
 ودوا ال طم، حسب اةقتماء.
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األم  اليام إىل ا  الغ عن تن يذ هذ  ال ثيقة اخلتامية، يف التقارفر ا الية اليت فقدم ا  و دعو - 36
 إىل اآميية اليامة والبانة الرفيية املست ب املينية  التياوا فيما     بداا اآن ب، حسب اةقتماء. 

مؤمتر األمم املتحدة الرفيع عن تقدفرنا وامتناننا آم  رفة األرجنت  وشــيب ا  ســن تنظيم  و عرب - 37
املســـــــت ب العاو امليم  التياوا فيما     بداا اآن ب وا ـــــــتمـــــــافته، وعبى ما لقينا  من كرم المـــــــيافة يف 

 .مدفنة   فن  آفر 
 


