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  ـــــــــ

نحن الوزراء المعنيون بالتنمية والشؤون االجتماعية في الدول العربية ودول أمريكا 
 آذار/في برازيليا في الثاني من مارس  المنعقدقليميالجنوبية في اجتماعنا الثاني للتعاون اإل

 وزير التنمية االجتماعية -أنانياس  السيد بتريويوس معالي، بدعوة كريمة من 2010

  .ومحاربة الجوع في البرازيل

لدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، بوصفها آلية ا  بينقليميهمية التعاون اإلأ إذ ندرك 
 لتحقيق الرفاه ومستويات أفضل للحياة ،للتقارب وتعزيز التنمية البشرية والتعاون المشترك

جنوب ودوره - تعاون جنوب علىطار نؤكد، وفي هذا اإلعوب كال المنطقتينالمعيشية لش
  .كافةالمجاالت في المحوري في تعزيز التضامن بين الدول النامية لتحقيق التنمية والتقدم 

االجتماع األول لوزراء التنمية والشؤون التي توصل إليها نتائج العلى  مجدداً نؤكد
يار أ/ مايو3دول أمريكا الجنوبية، الذي عقد في القاهرة في االجتماعية في الدول العربية و

لتعاون االقليمي إستناداً إلى المبادئ الواردة في إعالن برازيليا امحور ، الذي ركز على 2007
، )2005آيار / مايو11-10برازيليا (الصادر عن قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية 

 31الدوحة (الثانية للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية وإعالن الدوحة الصادر عن القمة 
  .)2009 آذار/مارس

 عالياً قرارات ونتائج القمة العربية االقتصادية  والتنموية واالجتماعية التي عقدت نقدر
، وخاصة مصادقة القادة العرب على البرنامج 2009ثاني الكانون / يناير9في الكويت في 

 بمقدورهما  اللذان،هداف التنموية لأللفيةرنامج العربي لمتابعة تنفيذ األالعربي لخفض الفقر والب
من الغذائي  وضمان األ،أن يقوما على نحو جوهري بتعزيز الرفاه االجتماعي في الدول العربية

  .والمساواة في توزيع الدخول واالندماج االجتماعي

  

 دول أمريكا إتحاد في  لمأسسة العملإحرازه، التقدم الذي تم من عن رضائنا نعبر
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ات ـدول والحكومـ العات رؤساءائج الدورة العادية إلجتمالجنوبية، وعلى نحو خاص نتا
التنمية ، وأيضاً نتائج االجتماع األول لمجلس وزراء )2009 آب /  أغسطس10كيوتو (

، الذي )2009كانون أول / ديسمبر11كيوتو (والشؤون االجتماعية في دول أمريكا الجنوبية 
  . نصف السنوية للتنمية االجتماعية االقليمية العملخطةصادق على 

ستدعي تنفيذاً كامالً لحقوق ي إلى أن مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية، نشير
 وعلى نحو خاص منها التعليم ،الوصول إلى كافة الخدمات االجتماعيةالقدرة على ، ونساناإل

ر العمل الكريم على أساس أنها مسائل مترابطة، وتمثل والخدمات الصحية عالية الجودة، وتوفي
  .جتماعيمساواة في المجتمع واالندماج اال لتحقيق مستويات أفضل من ال أساسيةمتطلبات

التي وفرتها الحكومات في كال المنطقتين  مجدداً على األهمية العالية للضمانات نؤكد
عتها التبادلية والتي تعد قبل التجزئة لطبي ال تشاملةنسان، وعلى أنها لحماية وتعزيز حقوق اإل

رورياً لبناء مجتمعات أكثر عدالً، ويؤكدون على اوية للديمقراطية وعنصراً ضحجر الز
مبادرات وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة، لتعزيز الوصول إلى المعرفة لألشخاص ذوي 

  . البصريةاإلعاقة

 ، واإلندماج االجتماعيماسك االجتماعيالتتعزيز  على الدور المحوري لألسرة في نؤكد
وتمكينها على نحو متزايد لضمان رفاهها وتوفير مستوى هذا الدور وعاقدون العزم على تقوية 

  . لها، من خالل ممارسة وظائفها االقتصادية واالجتماعيةالئقمعيشي 

رها  ودواإلنسان جوهر حقوق ،امبوصفهع والجوع نعتاق من الفقر المدق ضرورة األركند

  .تساق االندماج االجتماعي، والوحدة الوطنية بما يعزز االستقرار السياسياترابط والمحوري في 

 لضمان توفير الشروط األساسية للتنمية ، على تحسين الفرص والخيارات للشعبنشدد
 إتجاهر يوالحياة الكريمة وتغيوالتعليم  والمعرفة المتوقع عند الحياة العمر ،البشرية خاصة منها

  .يع االنفاق االستهالكي وتحسين توزيع الدخلزالالمساواة في القضايا ذات الصلة بتو

 التي تتطلب إدماجها في ،ستراتيجيات االقتصاد الكلي المحابية للفقراءإ أهمية على نؤكد
 وتعزيز االستثمار في الفقراء القائم على ،االستثمار العام، بوصفها األداه الرئيسية للنمو المستدام

  .ومستوى تشغيلهمأساس مناهج غير تقليدية وبناء قدراتهم االنتاجية 

 من خالل ، إلنهاء الالمساواةالحاجة إلى تبني آليات جديدة ، بعين االعتبارنأخذ
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للمساعدة في تحسين رأس المال االستثمار في الفقراء وإستخدام سياسات االقتصاد الكلي 
  .البشري

في النوع لشباب من أجل المساعدة لخفض الفروق  على توفير العمل للنساء وانشدد
وإتاحة فرص أوسع للمجموعات المهمشة في المجتمع في مسار إتخاذ القرارات االجتماعي 
  .االجتماعية

وفيات األمهات وسراع في خفض وفيات األطفال دون سن الخامسة أهمية اإل ندرك
  .الفقراء في المجتمعوسوء التغذية والفروق بين الريف والحضر وبين األغنياء و

الذي أنعقد على هامش الدورة الرابعة والخمسين للجنة وضع المرأة  االجتماع نستذكر
، )15+بكين (ن بكين، وخطة العمل  عشرة عاماً على تبني إعاللإلحتفال بمناسبة مرور خمسة

 اآلثار  أكد على أهمية تمكين المرأة وزيادة أسهامها في النشاطات االقتصادية ومعالجةالذي
  .السلبية لألزمة المالية العالمية على وضع المرأة

 على أهمية نشاطات برامج منظمة المرأة العربية، وبرامج لجنتها حول وضع يشددون
المرأة في القانون اإلنساني الدولي، وهو العمل الذي بدأ خالل إجتماع المنظمة الذي أنعقد في 

  .، وذلك بهدف تمكين المرأة العربية2010باط ش/  فبراير 22 إلى 21تونس في الفترة من 

، بوصفه أحد أهم مجاالت التنمية،  مجدداً على توفير العمل المنتج والكريم للجميعنؤكد
وهو المجال الذي يستدعي تسريع التقدم فيه، وذلك من خالل دمج العمل الكريم في السياسات 

 إجراءات محددة لحماية اجتماعية واسعة التنموية واالستراتيجيات والبرامج، بما في ذلك إتخاذ
  .وتحسين الحوار االجتماعي واالرتقاء بمعايير العمل الدولية

 على أهمية بذل الجهود لمعالجة اآلثار االجتماعية لألزمة المالية االقتصادية نشدد
ك دائم، وذلالراهنة التي يجب أن تخدم الفرص لتعزيز نظم الحماية االجتماعية بشكل العالمية 

 من اآلثار السلبية األكثر خطورةقل حظاً  للمجموعات الهشة واألفي سبيل تجنب المعاناة
، آخذين بعين االعتبار الحلف الدولي للتوظيف الذي أطلقته منظمة العمل الدولية ومبادرة الزمةل

  .الحماية االجتماعية
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% 0.7 ورصد ،يةدات الرسمية للتنم بتعهداتها حول المساعللوفاء  الدول المانحةندعو
الدول العربية ودول ، ونوصيهم بإتخاذ إجراءات محددة في سبيل مساعدة من دخلها الوطني

العالمية أمريكا الجنوبية للتقدم نحو إنجاز األهداف التنموية، خاصة في ظل األزمة المالية 
  .الراهنة

يات التنمية و على رصد المساعدات الرسمية للتنمية التي يجب أن تقوم على أولنشدد
وليس على االعتبارات السياسية، وأن يتم توزيعها بشكل كفؤ على الدول النامية، خاصة منها 

 لن تتمكن من أكثر الدول التي ا على أعتبار أنهبنزاعاتر الدول األقل نمواً والدول التي تم
 ضمان المانحةفة إلى ذلك فإن على الدول ألهداف التنموية لأللفية، باإلضاا  إلى إنجازالوصول

  . الرسمية للتنميةء من الديون بمعزل عن المساعداتمعالجة االعفا

 إلنجاز األهداف التنموية ، للتمويلعروفة بالحاجة إلى تحديد مصادر جديدة ومنعترف
، األمن الغذائي والتغذيةخفض الفقر، وتوفير ب خاصة ما يتعلق منها، 2015لأللفية بحلول عام 

مستدام محاب للفقراء في الدول النامية وعلى نحو رئيسي في المناطق  نمو  تحقيقفضالً عن
  .الريفية، وذلك لضمان حصولهم على الغذاء

ي ـن الغذائـة لألمـة العالميـ بعين االعتبار المبادئ الواردة في إعالن القمنأخذ
خالل عمل  من ،، آخذين في االعتبار الحاجة الماسة لتجاوز أزمة الغذاء العالمية)2009روما (

 المكونات ىفي اللجنة الدولية لألمن الغذائي التي تعتبر أحد تعاوني يضم جميع المعنيين
  .لزراعة واألمن الغذائي والتغذيةا  فيالرئيسية للشراكة

أن إستمرار اإلحتالل لألراضي الفلسطينية واألراضي العربية، يشكل على  مجدداً نؤكد
ة الشعب الفلسطيني إلنجاز األهداف التنموية لأللفية، وعليه  قدرعلىعائقاً أمام التنمية، وخاصة 

 مرة أخرى على ضرورة الوصول إلى سالم شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق فإننا نؤكد
األوسط، على أسس مبادئ األرض مقابل السالم، ووفقاً للقرارات ذات الصلة التي أصدرها 

) 1967 (242 وخاصة قراري مجلس األمن رقم مم المتحدة،مجلس األمن والجمعية العامة لأل
عالن الدوحة إطار عمل مدريد، ومبادرة السالم العربية، وإ، باإلضافة إلى )1973 (338و 

، والتي تعترف باألمن لجميع دول )31/3/2009( األمريكية الجنوبية –الثاني للقمة العربية 
، وذلك في ضوء اآلثار )لطريقلخارطة ا( أهمية التطبيق الكامل نشدد علىالمنطقة، كما 

 الذيناالجتماعية التي يخلفها اإلحتالل المفروض على الشعب الفلسطيني، وخاصة أولئك 
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 وفي ضوء تقارير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .يعيشون تحت الحصار في قطاع غزة
(OCHA) ،الحقوق الوطنية المشروعة للشعب إقرارمجدداً على ضرورة نؤكد  فإننا 

، وإنشاء الدولة الوطنية الفلسطينية، )2003 (1515سطيني، وتنفيذ قرار مجلس األمن رقم الفل
تعيش جنباً إلى جنب مع دولة أسرائيل، وإنسحاب أسرائيل من التي ، 1967على أساس حدود 

، وأزالة 1967جزيران / كافة األراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 
اإلسراع في إلى  المجتمع الدولي وندعوها مستوطنات القدس الشرقية، المستوطنات، ومن ضمن

تقديم المعونات والمساعدات للتنمية، لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق اإلزدهار وإحراز 
 بعين اإلعتبار الرأي اإلستشاري الذي أصدرته محكمة نأخذكما . التقدم نحو التنمية والرفاه

العواقب القانونية لبناء الجدار الفاصل في "، بشأن 2004تموز /  يوليو 9العدل الدولية في 

 كافة األطراف المعنية باإللتزام بهذا الرأي اإلستشاري، ونطالب، "األراضي الفلسطينية المحتلة
  .وضرورة إنهاء الحصار ضد الشعب الفلسطيني الذي أسهم في توسيع الفقر في أوساطهم

/  فبراير 27ي تأثر من الزلزال الذي وقع في شيلي الذ عن تضامننا مع شعب نعرب
  .2010شباط 

 عن تضامننا مع شعب هايتي ودعمنا للجهود الجارية والتي ستجري في المستقبل نعرب
  .2010كانون ثاني / يناير12إلعادة بناء هايتي التي تأثرت بزلزال 

ة لتقديم مزيد من التنسيق بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبيال أهمية ندرك
 آخذين بعين ،اسبفي حاالت الكوارث الطبيعية واالجتماعية في وقتها المنالمساعدات االنسانية 

 سواء في كال المنطقتين أو في ، والتقاليد للشعب الذي يتم تقديم المساعدات لهاالعتبار العادات
  .موقع ثالث

 ونظم المعلومات  إلى رفع القدرات لدول المجموعتين في مجاالت جمع البياناتندعو
وتطوير القدرات الذاتية لدول المجموعتين لمراجعة ورصد تقدمها نحو مختلف أنماط التنمية 

  .التي تسهم في زيادة التماسك االجتماعي ورأس المال المجتمعي

  :ىـق علـنتف

، الذي يعتبر جزءاً من هذا )1مرفق (تبني خطة عمل برازيليا للتعاون االجتماعي   -1
 .زم أنفسنا بتنفيذ ما ورد في الخطةعالن، ونلاإل
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لدول العربية ودول أمريكا بين ا الهيكلي للجنة القطاعية للتعاون االجتماعي  نرحب بالتنظيم -2
 27 – 26كيوتو (الذي تم تقديمه خالل االجتماع السادس لمجلس كبار المسؤولين الجنوبية 
 أعمالها، من قبل األمانة الفنية قترح مبدئياً أن يتم تنسيقاُ، والتي )2010شباط / فبراير 

لمجلس وزراء التنمية والشؤون االجتماعية العرب، ورئاسة مجلس وزراء التنمية 
االجتماعية في إتحاد دول أمريكا الجنوبية، بمساعدة منسق دول أمريكا الجنوبية، للقمة 

اسات المشتركة قرار كافة الرئإ، وذلك إلى حين )البرازيل(العربية مع دول أمريكا الجنوبية 
 .للجان القطاعية

 بها في المؤتمر رفيع المستوى االلتزامدعوة الدول الصناعية لإللتزام بحشد الموارد التي تم  -3
والتأكيد على ، 2008حزيران /لألمن الغذائي الذي عقدته منظمة الزراعة العالمية في يونيو

لغذائي، بوصفها محفالً متعدد إعادة تفعيل اللجنة الدولية لألمن اب دول المنطقتين إلتزام
 .من خاللها حل مشكالت عدم توفر األمن الغذائيللدول األطراف، والتي يمكن 

 سيتم تنظيمه في ات والذيالمنتدى الثالث لألمم المتحدة لتحالف الحضارتقييم وتحليل نتائج   -4
 مثل ،، وكذلك المبادرات األخرى ذات الصلة)2010 مايو 29-28( انيروج ريو دي

وضع السياسات والبرامج ل، وذلك )سيداو(عاهدة إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة م
 بوصفه السنة األمريكية للمرأة، وذلك وفقاً لما أعلنته 2010المالئمة، وأهمية االحتفال بعام 

 المعاهدة الدولية لنشرمنظمة الدول األمريكية، التي سيتم خاللها تنظيم عدد من النشاطات 
ضاً المساواة في يعات الوطنية التي تعمل على االرتقاء بحقوق االنسان للمرأة، وأيوالتشر

 .النوع االجتماعي

 االجتماع الثالث لوزراء ةستضاف الجمهورية اللبنانية، لتفضلها بإالتعبير عن التقدير لحكومة  -5
 .2012في عام التنمية والشؤون االجتماعية،

برازيل، وعلى نحو خاص وزارة التنمية االجتماعية عن خالص التقدير لحكومة الالتعبير   -6
إلجتماع الثاني لوزراء التنمية والشؤون االجتماعية في ل لتنظيمها الناجح ،ومحاربة الجوع

  .2010 آذار/ مارس2 إلى 1بية في الفترة من الدول العربية ودول أمريكا الجنو

 2010 آذار/في الثاني من مارسبرازيليا 


