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الدورة التاسعة والستون
البند ( 19أ) من جدول األعمال
التنميـــة املســـتدامةذ جنويـــم جـــدول أعمـــال
القرن  21وبرنامج مواصـةة جنويـم جـدول
أعمـــال القـــرن  21ونتـــامج مـــقمر القمـــة
العـــاملل لةتنميـــة املســـتدامة ومـــقمر األمـــم
املتحدة لةتنمية املستدامة

رســالة مقر ــة  8أيار/مــايو  2015موجهــة ا األمــع العــامل مــن املممـ الــدامم
جلمهورية كوريا لدى األمم املتحدة
أجشرف بإحالة اإلعالن الوزاري الصادر عن املـقمر الـوزاري لةمنتـدى العـاملل السـاب
لةميــــاملع املعقــــود داي ــــو  -غيون بــــوهع يهوريــــة كوريــــاع الوتــــرة مــــن  12ا 17
نيسان/أبري ( 2015انظر املرفق).
وأرجو ممتنا جعميم هممل الرسالة ومرفقها باعتبارمها وثيقة من وثامق اجلمعيـة العامـة
طار البند ( 19أ) من جدول األعمال.
(توقيع) أو جون
املمم الدامم
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مرفق الرسالة املقر ة  8أيار/مـايو  2015املوجهـة ا األمـع العـامل مـن املممـ
الدامم جلمهورية كوريا لدى األمم املتحدة
العمةية الوزارية لةمنتدى العاملل الساب لةميامل
عالن وزاريع  1٣نيسان/أبري 2015
جيون جوع يهورية كوريا
حنــــنع الـــــوزراا وروســـــاا الوفـــــود اوـــــتمعع جيون جـــــوع يهوريـــــة كوريـــــاع
 1٣نيسان/أبري 2015ع مبناسـبة انعقـاد املـقمر الـوزاري لةمنتـدى العـاملل السـاب لةميـاملع
”املاا من أج مستقبةنا‘‘ع
و ذ نقكــد مــن جديــد ــرارا اجلمعيــة العامــة  292/64املعنــون ”حــق اإلنســان
احلصول عةى امليـامل والصـرف الصـحل“ و  157/68املعنـون ’’حـق اإلنسـان احلصـول
عةى ميامل الشرب املأمونة و ـدما الصـرف الصـحل‘‘ و  217/58املعنـون ’’العقـد الـدو
لةعم ـ ع ”املــاا مــن أج ـ احليــاة“ع  ‘‘2015-2005و  154/65املعنــون ’’الســنة الدوليــة
لةتعاون جمال املياملع  ‘‘201٣فضال عن رار جمةس حقـو اإلنسـان  7/27املعنـون ’’حـق
اإلنسان احلصول عةى ميامل الشرب املأمونة و دما الصرف الصحل‘‘ع
و ذ نقكــد جمــددا االت امـا الــواردة
املستدامة املعنونة ”املستقب المي نصبو ليه“ع

الوثيقــة ايتاميــة ملــقمر األمــم املتحــدة لةتنميــة

و ذ نســةم بالتحــديا الرميســية املتصــةة بامليــامل الــع يواجههــا العــا وباحلاجــة املةحــة
لةتصدي هلا بطريقة مستدامةع
و ذ نرحــب بأهــداف التنميــة املســتدامة املتعةق ـة بامليــامل الــع ا ترحهــا الوريــق العام ـ
املوتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة التاب لةجمعية العامةع
و ذ نسةم باإلسـهاما البـب ة الـع ـدمها املنتـدى العـاملل لةميـامل دوراجـه السـابقة
ومقمر مـة بودابسـا املعـين بامليـامل االتـ امل بالتصـدي لةتحـديا املتعةقـة بامليـاملع و ذ نعيـد
جأكيــد اإلعــالن الــوزاري الصــادر عــن املنتــدى العــاملل الســاد لةميــاملع املعقــود مرســيةياع
فرنساع عامل 2012ع حتا عنوان ’’و ا جياد احلةول د حان‘‘ع
و ذ نسةم أيضا بأن اإلدارة املستدامة ملوارد امليامل هل مسقولية ياعية جق عةـى عـاجق
يي أصحاب املصةحةع
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و ذ نقر بأن املوارد املامية عنصر حيوي لةتنمية املستدامة جلمي بةدان العـا ع و اصـة
البةدان الناميةع مبا فيها أ البةدان منواع
و ذ نشــدد عةــى احلاجــة ا جع ي ـ اإلدارة الر ــيدة عةــى يي ـ املســتويا ع مبــا فيهــا
مســتوى األحــواا املاميــةع اســتنادا ا التخطــيا املــامل ومشــاركة اجلمهــور واإلدارة الســةيمة
لةهياك األساسية املادية والنظم الطبيعية بوصـوها وسـيةة لةتصـدي الوعـال لةتحـديا املتعةقـة
باألمن املاملع
حــدد لةت ةــب عةــى
و ذ نســةم باحلاجــة ا اانتقــال مــن مرحةــة ’’احلةــول‘‘ الــع د
التحديا املتصةة بامليامل الدورا السابقة لةمنتدى العاملل لةميامل ا مرحةة ’’التنويم‘‘ع
و ذ نض اعتبارناع حسب اا تضااع ’’جوصيا داي و  -غيون بـوه‘‘ الـع دـدما
ا الوزرااع و ذ نرحب باإلسهاما العديدة واجلهود املبمولة من طرف العمةيـا املوايـيعية
واإل ةيمية واملتعةقة بالعةم والتبنولوجياع
نعةــن جوجيــه رادجنــا السياســية ا جريــة االت امــا املــمكورة هــما اإلعــالن ا
سياســا و طــا و جــرااا وطنيــة وجبميــمل جهودنــا املشــتركة لةنــهوا بالتعــاون جمــال
امليامل حبيث جتخم نطا ا عامليا عةى النحو التا ذ
 - 1نعيد التأكيد عةى أن املاا يق صةب التنمية املستدامة ونقيد جضمع طـة
التنمية ملا بعد عامل  2015هدفا خمصصا لةميـامل ومسـتهدافا متصـال بامليـامل .ونالحـا أن اإلدارة
املتبامةــة ملــوارد امليــامل وعال تــها املتوازنــة باألغميــة والطا ــة أمــران مهمــان لةتعامـ الوعــال مـ
ااحتياجا املت ايدة من األغمية والطا ة سبي بةوغ التنمية املستدامة.
 - 2نقكد من جديد الت امنا حبق اإلنسان احلصـول عةـى ميـامل الشـرب املأمونـة
و دما الصرف الصحل وبضمان احلصـول املت ايـد عةـى امليـامل و ـدما الصـرف الصـحل
لةجمي .
 - ٣نقكــد أن املــاا هــو أحــد املســام الرميســية جهــود التصــدي لــت املنــا .
ونعةــن هــما الصــدد الت امنــا بالعم ـ معــا لضــمان ــروحل الــدورة احلاديــة والعشــرين ملــقمر
األطراف اجوا ية األمـم املتحـدة بشـأن ج ـ املنـا مبحصـةة ناجحـةع جعتـرف اعترافـا كـامال
بأمهية القضايا املتصةة بامليامل جناول ج املنا .
 - 4ندره الدور الرميسـل الـمي ينب ـل أن جقـومل بـه البةـدان املشـاطئة النـهوا
بالتعاون جمال امليامل العابرة لةحدود .ونسةم بأن التعاون جمال امليامل العابرة لةحدود الـمي
يستند ا حةول ا اسـرا فيهـا نبـن أن جسـهم حتقيـق التنميـة املسـتدامة واإلدارة السـةيمة
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لةميامل العابرة لةحدود بع البةدان املشاطئة و سالمل األمم واستقرارها .وحنن مصـممون عةـى
مواصةة البناا عةى االت اما والتوصيا املتعةقة بالتعاون جمـال امليـامل العـابرة لةحـدود الـع
وديعا الدورا السابقة لةمنتدى العاملل لةميامل واملنتـدى العـاملل السـاب لةميـامل .ونالحـا
الــدور الرميســل الــمي جقــومل بــه األمــم املتحــدة جع ي ـ التعــاون جمــال امليــامل عةــى الصــعيد
العاملل .وهناه عدة مبادئ مما جضمنته ااجوا يـا الدوليـة ذا الصـةة نبـن أن جبـون مويـدة
هما الصدد.
 - 5نســةمع مـ حاطتنــا عةمــا بنتــامج مــقمر األمــم املتحــدة العــاملل المالــث املعــين
باحلد من خماطر البـوار،ع باحلاجـة املةحـة ا ا ـاذ جـرااا لةو ايـة مـن البـوار ،املتصـةة
بامليــامل وجع ي ـ القــدرة عةــى حتمةــها والتأهــب هلــا عةــى ك ـ مــن الصــعيد الــوطين واإل ةيمــل
والدو  .ويتسم ويـ لليـا منهجيـة وفعالـة لةمواجهـة بأمهيـة صـوى لةتعامـ مـ املخـاطر
املت ايدة لةبوار ،املتعةقة بامليامل وم احلاا املت ايدة من عدمل اليقع زااها .ونشدد عةـى أن
اإلدارة املتبامةة لةموارد املامية املدعومة بإدارة مناسـبة لررايـل عةـى مسـتوى األحـواا أمـر
بالغ األمهية لإلدارة املستدامة ملوارد امليامل والتخطيا املسـتدامل هلـا .ويشـم ذلـز جع يـ الو ايـة
مــن البــوار ،املتصــةة بامليــامل والقــدرة عةــى حتمةــها والتأهــب هلــاع اســتنادا ا اإلدارة الســةيمة
لةنظم الطبيعية واهلياك األساسية املامية املناسبة.
 - 6نشدد عةى أمهية التعاون الدو والشراكة بع البةدان املتقدمة النمو والبةـدان
الناميةع وبـع وكـاا املعونـة الدوليـة واملقسسـا املاليـة واملنظمـا احلبوميـة الدوليـة ذا
الصــةة واجلهــا األ ــرى صــاحبة املصــةحة .ونقكــد عةــى دور الشــراكة بــع القطــاعع العــامل
وايـــاحع حســـب اا تضـــااع التصـــدي لةتحـــديا العامليـــة املتعةقـــة بامليـــاملع مبـــا ذلــز
املقسســا املتصــةة باملنــا مم ـ املعهــد العــاملل لةنمــو األ ضــر والصــندو األ ضــر لةمنــا
ومرفق البيئة العاملية.
 - 7نشدد عةى الدور البالغ األمهية لةعةم والتبنولوجيا مهيـد الطريـق لالنتقـال
من مرحةة ”احلةول“ املويوعة لةت ةب عةى التحديا املتصةة بامليـامل ا مرحةـة ’’التنويـم‘‘ع
وذلز عن طريق استخدامل جبنولوجيـا مبتبـرة و ابةـة لةتطبيـق جنويـم السياسـا ع يـافة
ا ويـــ طـــا عمـــ ســـةيمة وفعالـــة جـــربا بـــع العةـــم والتبنولوجيـــا والسياســـا
واملمارسا  .ونوهم سويا احلاجة ا وي سياسا عامة وأنظمة سـةيمة اممـة عةـى املعرفـة
العةميــة جــدعمها لليــا مقسســية مناســبة .ونشــدد بشــب ــاح عةــى أمهيــة التقــارب بــع
جبنولوجيــا املعةومــا وجبنولوجيــا ااجصــاا بشــأن اإلدارة المكيــة لةميــامل والتخطــيا
الـــمكل املتعةـــق يـــا .وليـــب بالـــدول أن جشـــج جبـــادل املعـــارف واســـتحدا ،واســـتخدامل
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جبنولوجيــا اممــة عةــى املعرفــة العةميــة وجبنولوجيـا مبتبــرة لتيسـ التمويـ وااســتممار
والتعةيم والتدريب وبناا القـدرا ع و اصـة مـن أجـ البةـدان الناميـةع وأن جسـتحد ،وجنشـر
منــاذحل دــددة لتســي األعمــال يــدف جشــجي التعــاون فيمــا بــع اجلهــا صــاحبة املصــةحة
ذا العال ــة بامليــامل .و هــما الصــددع نرحــب ببــدا العمةيــة املتعةقــة بــالعةم والتبنولوجيــا
املنتدى العاملل لةميامل ونعةن ع منا عةى البناا فو ما حترزمل من جقـدمل وعةـى مواصـةة جع يـ
املشاركة فيها.
نقيــد النتــامج الــع ةــا ليهــا املنتــدى العــاملل الســاب لةميــامل ونتطةــ ا صــدور
’’ ريطة الطريق املتعةقة بالتنويـم‘‘ ونظـامل الرصـد املتعةـق يـاع الةـمين نبـن اعتبارمهـا منوذجـا
لوي مبادئ جوجيهية لةتنويم والرصد فيما يتعةق باألهداف املتصةة بامليامل من طة التنميـة ملـا
بعـــد عـــامل  .2015ونرحـــب كـــملز بنتـــامج عمةيـــة املنتـــدى العـــاملل الســـاب لةميـــامل مممةـــة
’’ جرااا داي و  -غيون بوه املتعةقة بامليامل لةمدن واملنـاطق الرفيقـة بالبيئـة‘‘ و ـببتها مـن
السةطا احملةية واإل ةيميةع فضال عن العمةية املستمرة لةمنتـدى العـاملل لةميـامل املتعةقـة بإنشـاا
مبتب املساعدة جشريعا امليامل المي يراد له أن يبون أداة دعم لشببا الربملانيع.
نشـــبر حبومـــة يهوريـــة كوريـــا و ـــعبها ومدينـــة داي ـــو املتروبوليـــة ومقاطعـــة
غيون ســان بوه  -دو وجمةــس امليــامل العــاملل ملــا ــدمومل مــن دعــم جنظــيم ااجتمــا الــوزاري
لةمنتدى العـاملل السـاب لةميـامل ونوصـل بـأن حتيـ حبومـة يهوريـة كوريـا هـما اإلعـالن ا
الدول األعضاا األمم املتحدة وهيئاهتا املناسبة لةنظر فيه.
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