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    ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/65/L.1( اإلحالة إىل جلنة رئيسية دون[
  

  متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية: الوفاء بالوعد  - ٦٥/١
  

  إن اجلمعية العامة  
امـة  مشروع الوثيقة اخلتامية التايل لالجتماع العام الرفيـع املـستوى للجمعيـة الع            تعتمد    

  :يف دورهتا اخلامسة والستني املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية
  

  متحدون لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية: الوفاء بالوعد
حنن، رؤساء الدول واحلكومات اجملتمعني يف مقر األمم املتحدة يف نيويـورك يف الفتـرة                 - ١

ــن  ــول٢٢ إىل ٢٠م ــدم احملــرز   ٢٠١٠ســبتمرب / أيل ــا   ، نرحــب بالتق ــا األخــري هن ــذ اجتماعن من
، ونعــرب يف الوقــت ذاتــه عــن بــالغ القلــق ألنــه كــان أقــل بكــثري مــن املــستوى  ٢٠٠٥ عــام يف

 )١(وإذ نذكر باألهداف اإلمنائية وااللتزامات املنبثقة من إعالن األمم املتحـدة لأللفيـة            . املطلوب
يـد عزمنـا علـى العمـل معـا          ، نؤكد مـن جد    )٢(٢٠٠٥والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام       

  .من أجل تعزيز التقدم االقتصادي واالجتماعي جلميع الشعوب
نزال نـسترشد مبقاصـد ميثـاق األمـم املتحـدة ومبادئـه، مـع                ونكرر التأكيد على أننا ال      - ٢

  .االحترام الكامل للقانون الدويل ومبادئه
مجيع حقوق اإلنسان، مبـا يف      ونكرر أيضا تأكيد أمهية احلرية والسالم واألمن واحترام           - ٣

ذلك احلق يف التنمية، وسيادة القانون واملساواة بني اجلنسني وااللتزام عمومـا بإقامـة جمتمعـات                
  .عادلة ودميقراطية من أجل التنمية

_______________ 

  .٥٥/٢انظر القرار   )١(
  .٦٠/١انظر القرار   )٢(
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 نتـائج مجيـع املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات           تـزال تكتـسيها    الـيت ال  ونشدد على األمهية      - ٤
تحـدة يف امليـدانني االقتـصادي واالجتمـاعي وامليـادين املتـصلة هبمـا               القمة الـيت تعقـدها األمـم امل       

وال تـزال   وااللتزامات الواردة فيها، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفيـة، الـيت أذكـت الـوعي                 
 دورا معـا لقـد أدت هـذه النتـائج وااللتزامـات          و.  مكاسب حقيقية وهامة يف جمال التنميـة       حتقق

الـيت  تشكل إطارا شـامال لألنـشطة اإلمنائيـة         وية واسعة بشأن التنمية،     رؤرسم مالمح   حيويا يف   
ونؤكد بـشدة مـن جديـد تـصميمنا علـى كفالـة تنفيـذ تلـك النتـائج                   . ألمم املتحدة تضطلع هبا ا  

  .وااللتزامات يف الوقت املناسب وبصورة كاملة
رغم لـى الـ   ع القـضاء علـى الفقـر،        يف جماالت عـدة منـها     أنه جيري إحراز تقدم     ونسلم ب   - ٥

ونعتــرف يف هــذا .  املاليــة واالقتــصاديةةاألزمــالنكــسات النامجــة عــن النكــسات، مبــا فيهــا مــن 
 التقدم الذي حترزه البلدان يف مجيع مناطق العـامل مـن خـالل     امللهمة للغاية على  مثلةاألالسياق ب 

خاص األشـ  قلق بالغ مـن أن عـدد        يساورنا ومع ذلك،    .التعاون والشراكات والعمل والتضامن   
أن أوجــه عــدم مــن ، و نــسمةبليــوناجلــوع يفــوق يعــانون مــن ون يف فقــر مــدقع والــذين يعيــش

ــالغ إزاء  ويــساورنا. تــزال تــشكل حتــديا كــبريا   الداخلــهابــني البلــدان واملــساواة   أيــضا قلــق ب
ونعتقـد أن القـضاء علـى الفقـر     .  املروعـة يف العـامل  الوفيات النفاسية ووفيات األطفـال    معدالت  
 مـستقبل   لتهيئـة  ان ضـروري  انعدم املساواة علـى مجيـع املـستويات أمـر          كافحة أوجه موواجلوع  

  . أكثر ازدهارا واستدامة للجميع
ونكرر اإلعراب عن قلقنا العميق إزاء األزمات املتعددة واملترابطة، مبا يف ذلك األزمـة                - ٦

إلعـراب عنـها حاليـا      املالية واالقتصادية وتقلب أسعار الطاقة واألغذيـة والـشواغل الـيت جيـري ا             
بـــشأن األمـــن الغـــذائي، وإزاء التحـــديات املتزايـــدة املتمثلـــة يف تغـــري املنـــاخ وفقـــدان التنـــوع    
البيولــوجي الــيت زادت مــن أوجــه الــضعف وعــدم املــساواة وأثــرت ســلبا يف مكاســب التنميــة،  

هـداف  بيد أن ذلك لـن يثنينـا عـن بـذل اجلهـود مـن أجـل ترمجـة األ                   . البلدان النامية  يف وخباصة
  .اإلمنائية لأللفية إىل واقع ملموس بالنسبة للجميع

الــشراكة ب علــى النــهوض ،يف الــسنوات املقبلــة أن نعمــل معــا، وإننــا مــصممون علــى   - ٧
تأكيــد هــذه أعيــد وقــد .  الزاويــة لتعاوننــار بوصــفها حجــ وتعزيزهــا،العامليــة مــن أجــل التنميــة 

 املنبثــق مــن املــؤمتر الــدويل لتمويــل اء مــونتريي وتوافــق آر)١(الــشراكة العامليــة يف إعــالن األلفيــة
ــة ــة )٣(التنميـ ــستدامة      وخطـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــذ ملـ ــة ”(التنفيـ ــسربخطـ  غجوهانـ

_______________ 

 ٢٠٠٢مــــارس / آذار٢٢‐ ١٨تريي، املكـــسيك،  تقريـــر املـــؤمتر الـــدويل لتمويـــل التنميـــة، مـــون        )٣(
  .، املرفق١ الفصل األول، القرار ،)A.02.II.A.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (



A/RES/65/1 

3 

 بـشأن متويـل     وإعـالن الدوحـة    )٢(٢٠٠٥لعام   والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي       )٤()“للتنفيذ
لــدويل لتمويــل التنميــة املعــين باســتعراض تنفيــذ توافــق  الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر املتابعــة ا : التنميــة
  . )٥(مونتريي آراء
وإننــا ملتزمــون ببــذل كــل جهــد ممكــن لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول            - ٨

ــام ــذ  ، ٢٠١٥ ع ــها تنفي ــسياسات واالســتراتيجيات احملــددة يف هــذ   بطــرق من  ه اإلجــراءات وال
األهـداف  لتحقيـق    و ، تأخرا عن الركب   ها أكثر سيما الودعما للبلدان النامية،    اخلتامية   الوثيقة

  .فقرااألشد حتسني حياة الناس  احملدد وصوال إىل األكثر بعدا عن املسار
 يف أفقـر البلـدان،   حىتحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،   مبقدورناعلى اقتناع بأنه    وحنن    - ٩

ــزام   ــق الت ــدول األعــضاء  عــن طري ــع ال ــة األ مجي ــوطين  خــرىواجلهــات املعني ــصعيدين ال  علــى ال
العمـل اجلمـاعي    تكثيـف   فعـال و   من جديد بتحقيق تلك األهداف وتنفيذها علـى حنـو         والدويل  

 الـيت  والنـهج اسـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة والـسياسات املناسـبة      باالسـتفادة مـن     يف سبيل ذلك  
 مـن أجـل التنميـة       زيـادة تعبئـة املـوارد     واملؤسسات على مجيع املستويات     وتعزيز   جدواهاأثبتت  

  .لشراكة العاملية من أجل التنميةوزيادة فعالية التعاون اإلمنائي وتعزيز ا
تويل زمام األمور والقيادة على الـصعيد الـوطين أمـران أساسـيان              أن   من جديد نؤكد  و  - ١٠

أن كــل بلــد   علــىتأكيــدالونكــرر . يوجــد هنــج واحــد يناســب اجلميــع فــال. يف عمليــة التنميــة
مغـاالة يف التـشديد علـى        ه ال عن تنميتـه االقتـصادية واالجتماعيـة، وأنـ         قام األول يف امل  مسؤول

ويف الوقــت نفــسه،  . لــسياسات الوطنيــة واملــوارد احملليــة واســتراتيجيات التنميــة احملليــة      ا دور
اغتنـام فـرص    ف النظـام االقتـصادي العـاملي، ولـذا          يتجـزأ مـن    جزءا ال االقتصادات الوطنية    باتت

وهنـاك حاجـة    . تثمار بصورة فعالة ميكن أن يساعد البلدان علـى مكافحـة الفقـر            التجارة واالس 
 بيئـة وطنيـة     عـن طريـق هتيئـة      التنميـة علـى املـستوى الـوطين           مـن أجـل    هـود املبذولـة   اجل إىل دعم 
  .جراءات واالستراتيجيات الوطنية تكمل اإلمؤاتيةودولية 

ــصعي  احلكــم الرشــيد  نقــر بــأن  و  - ١١ ــدويل أمــران وســيادة القــانون علــى ال ــوطين وال  دين ال
ــادل و   ــشامل والعـ ــرد الـ ــصادي املطـ ــو االقتـ ــيان للنمـ ــى  لأساسـ ــضاء علـ ــستدامة والقـ ــة املـ لتنميـ

  . واجلوع الفقر

_______________ 

 ‐  أغـسطس /آب  ٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املـستدامة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا،                )٤(
ــول ٤ ــم املب   (٢٠٠٢ســبتمرب /أيل ــشورات األمــم املتحــدة، رق ــع من ــصويبA.03.II.A.1ي ، الفــصل ) والت

  .، املرفق٢األول، القرار 
  .، املرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٥(
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 متتعـا كـامال جبميـع حقـوق          ومتتـع املـرأة    كني املرأة  ومت بأن املساواة بني اجلنسني   نسلم  و  - ١٢
دية واالجتماعيـة، مبـا يف ذلـك حتقيـق           أمور أساسية للتنمية االقتصا    اإلنسان والقضاء على الفقر   

ــة   ــة لأللفي ــع األهــداف اإلمنائي ــد ضــرورة  ونؤكــد . مجي ــن جدي ــهاج عمــل   م ــذ إعــالن ومن  تنفي
املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة هـدف رئيـسي مـن              تحقيق  ف.  على حنو تام وفعال    )٦(بيجني

نرحـب  و. علـى الـسواء    أهداف التنمية ووسيلة هامـة لتحقيـق مجيـع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              
، )لمـرأة ل األمـم املتحـدة      هيئـة  ( بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة       للمساواة األمم املتحدة    هيئةبإنشاء  

  .ا عملهاهليئة كي تبدألونتعهد بتقدمي دعمنا الكامل 
بــأن الــسالم واألمــن والتنميــة وحقــوق اإلنــسان ركــائز منظومــة األمــم املتحــدة   نقــر و  - ١٣
ونــسلم بــأن التنميــة والــسالم واألمــن وحقــوق   . للجميــعمــن والرفــاه  األ الــيت تــسندســساألو

 أن قيمنـا األساسـية املـشتركة،        من جديـد  ونؤكد  . كل منها اآلخر  اإلنسان أمور مترابطة يعزز     
 الطبيعـة  ومراعـاة  احلرية واملساواة والتضامن والتـسامح واحتـرام مجيـع حقـوق اإلنـسان             فيهامبا  
  . يق األهداف اإلمنائية لأللفية، ضرورية لتحقاملسؤوليةتقاسم و

بـأن األمـم املتحـدة تـؤدي، اسـتنادا إىل عـضويتها العامليـة وشـرعيتها                 على اقتناع   وحنن    - ١٤
وواليتها الفريدة، دورا حيويا يف تعزيز التعاون الدويل من أجل التنمية ويف دعـم تـسريع تنفيـذ             

ونؤكـد مـن جديـد      .  اإلمنائيـة لأللفيـة    األهداف اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف             
  .فرضها البيئة العاملية املتغريةأن تكون األمم املتحدة قوية ملواجهة التحديات اليت ت ضرورة
نؤكـد  ،  لـذا . كل منها اآلخر  ندرك أن مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية مترابطة ويعزز         و  - ١٥

  .لي شاملذه األهداف باتباع هنج كعلى ضرورة العمل على حتقيق ه
ــالتنوع يف العــامل و  - ١٦ ــراء    نقــر ب ــأن مجيــع الثقافــات واحلــضارات تــساهم يف إث  ونعتــرف ب

  .لأللفية  ومسامهتها يف حتقيق األهداف اإلمنائيةة الثقافة من أجل التنميةونؤكد أمهي. البشرية
 واجلمعيــات واملؤســسات  املنظمــات غــري احلكوميــةســيما والنــدعو اجملتمــع املــدين، و  - ١٧
احمللـي والـوطين واإلقليمـي      د  الـصع علـى   وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة         لطوعية والقطاع اخلـاص     ا

 يف مـسامهته و على الصعيد الـوطين    التنمية    املبذولة من أجل   هوداجلوالعاملي، إىل تعزيز دوره يف      
بإشـراك  ، ونلتـزم بوصـفنا حكومـات وطنيـة     ٢٠١٥حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام     

  .اجلهات املعنيةتلك 

_______________ 

منـشورات األمـم     (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐ ٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،          )٦(
  .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع 
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يف دعـــم حتقيـــق األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة حبلـــول الوطنيـــة  بـــدور الربملانـــات وننـــوه  - ١٨
  .٢٠١٥ عام
  

  احات وتقدم متباين وحتديات وفرص جن: متفاوت النتائجسجل
ــة بــذلت جهــودا كــبرية مــن أجــل حتقيــق األهــداف     و  - ١٩ ــة نقــر بــأن البلــدان النامي  اإلمنائي

 أحـرز فقـد   . منائيـة لأللفيـة    بعـض غايـات األهـداف اإل       بلـوغ  يف   بـاهرا  حـا لأللفية، وحققـت جنا   
  االلتحاق باملدارس وصـحة األطفـال   وحتسني معدالتة الفقر املدقع  مكافح ت يف جماال  نجاحال

 الوقايـة مـن    وتعزيـز  النقيـة وختفيض معدل وفيات األطفال وتوسيع نطـاق احلـصول علـى امليـاه              
اعـة البـشرية مـن األم إىل الطفـل وتوسـيع نطـاق الوصـول إىل            انتقال اإلصابة بفريوس نقـص املن     

اإليــدز ومكافحــة /ســبل الوقايــة والعــالج والرعايــة فيمــا خيــص فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   
  . املدارية املهملة املناطقاملالريا والسل وأمراض

لأللفيـة،  تحقيـق األهـداف اإلمنائيـة    زال هناك الكثري ممـا ينبغـي عملـه ل        بأنه ما نعترف  و  - ٢٠
فقد ارتفع معدل اجلـوع وسـوء   . بني البلدان وداخلها  وبني املناطق   فيما  ألن التقدم كان متباينا     

ــرة أخــرى   ــة م ــرةالتغذي ــام   يف الفت ــن ع ــام إىل ٢٠٠٧ م ــسببا يف تراجــع ، ٢٠٠٩ ع ــي  مت جزئ
ــا يف . الــسابقالــيت حتققــت يف لمكاســب ل ــة الكاملــة وامل تــوفريوكــان التقــدم بطيئ نتجــة  العمال

 وتعزيـز املــساواة بــني اجلنـسني ومتكــني املـرأة وحتقيــق االســتدامة    فري العمــل الالئـق للجميــع وتـو 
عـدد اإلصـابات اجلديـدة بفـريوس        ال يزال   البيئية وتوفري خدمات الصرف الصحي األساسية، و      

ونعـرب، علـى    . يف تلقـي العـالج    ون  أيبـد نقص املناعة البشرية يتجاوز عـدد األشـخاص الـذين           
 بــالغ القلــق إزاء بــطء التقــدم احملــرز يف احلــد مــن الوفيــات النفاســية         وجــه اخلــصوص، عــن  

 حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة يفويتــسم التقــدم احملــرز . حتــسني صــحة األم والــصحة اإلجنابيــة  ويف
  .تراجعه للحيلولة دون مما يستوجب دعمهاألخرى باهلشاشة، 

 ٨ أجل التنمية وأمهيـة اهلـدف     لشراكة العاملية من  ا األساسي الذي تؤديه  نؤكد الدور   و  - ٢١
 العديد من األهداف لـن يتحقـق علـى األرجـح          ونسلم بأن   . يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    

  .مل يتوفر دعم دويل كبري  ما يف كثري من البلدان النامية٢٠١٥حبلول عام 
نـذ الكـساد    مأزمـة    أسـوأ  وهـي    ، تأثري األزمة املاليـة واالقتـصادية      إزاءنشعر بقلق بالغ    و  - ٢٢

 التنميـة يف العديـد مـن البلـدان      الـيت مت حتقيقهـا يف جمـال       كاسـب أدت إىل تراجـع امل    فقد  . الكبري
ــة،  ــت والنامي ــدد بات ــشكل خطــري   هت ــوض ب ــة حبلــول     بــأن تق ــة لأللفي ــداف اإلمنائي  حتقيــق األه

  .٢٠١٥ عام
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داف حنــيط علمــا بالــدروس املــستفادة والــسياسات والنــهج الناجحــة يف تنفيــذ األهــ    و  - ٢٣
 وتعزيزهـا لتـسريع التقـدم مـن         حماكاهتـا مـن املمكـن      ونسلم بـأن  ،  وبلوغ غاياهتا اإلمنائية لأللفية   

  :منها طرقبخالل زيادة االلتزام السياسي، 
  ؛ وقيادهتا على الصعيد الوطينالستراتيجيات اإلمنائيةا تويل زمامتعزيز   )أ(  
 تعـزز التنميـة املـستدامة       الكلـي  دقتـصا استـشرافية يف جمـال اال     اعتماد سياسات     )ب(  

وتؤدي إىل منو اقتصادي مطرد وشامل وعـادل يزيـد مـن فـرص العمالـة املنتجـة ويعـزز التنميـة                      
  والصناعية؛ الزراعية
 لـصغار    املقـدم  الـيت تعـزز الـدعم      ةالوطنيـ   األمن الغـذائي    استراتيجيات تشجيع  )ج(  

  عني وتساهم يف القضاء على الفقر؛املزار
وتــدابري موجهــة ملــا فيــه فائــدة الفقــراء ومعاجلــة أوجــه عــدم اعتمــاد سياســات   )د(  
  ؛ واالقتصادي االجتماعي يف امليداننياملساواة

ــم اســتراتيجيات    )هـ(   ــةدع ــع      قائم ــسق م ــي تت ــادة اجملتمــع احملل ــشاركة بقي ــى امل  عل
  ؛اواستراتيجياهت أولويات التنمية الوطنية

امــة واالجتماعيــة وتــوفري  اســتفادة اجلميــع مــن اخلــدمات الع تــشجيع إمكانيــة  )و(  
   من احلماية االجتماعية؛ود الدنيااحلد

   تقدمي خدمات جيدة على حنو منصف؛حتسني القدرة على  )ز(  
املـشروطة،    برامج للتحويالت النقديـة    منهاتنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية،       )ح(  

  واملرافق الصحية؛الصحة والتعليم واملياه املتعلقة ب اخلدمات األساسية  جمالواالستثمار يف
 ني الفقـراء واحملـروم    يـشمل  ضمان املشاركة الكاملة جلميع شـرائح اجملتمـع مبـا           )ط(  

  يف عمليات صنع القرار؛
  ؛تها ومحايها وتعزيز، مبا فيها احلق يف التنمية، مجيع حقوق اإلنسانمراعاة  )ي(  
تـهميش  بذل املزيد من اجلهود للحد من أوجه عدم املـساواة والقـضاء علـى ال                )ك(  

  ؛والتمييز االجتماعيني
 يف اجملـــاالت متكـــني املـــرأة وزيـــادة للنـــساء والفتيـــات  املتاحـــة الفـــرصتعزيـــز  )ل(  

  القتصادية والقانونية والسياسية؛ا
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صحة النساء واألطفال للحد بشكل كبري من عـدد النـساء           جمال  االستثمار يف     )م(  
  ؛ ميكن الوقاية منهاالذين ميوتون ألسبابواألطفال 
لمـــساءلة علـــى ختـــضع لتتـــسم بالـــشفافية وحكـــم  نظـــم إقامـــةالعمـــل علـــى   )ن(  

  ؛الصعيدين الوطين والدويل
لمـساءلة يف جمـال التعـاون       واخلـضوع ل   مـن الـشفافية      املزيـد العمل على حتقيـق       )س(  

 مـوارد   تـوفري اإلمنائي الدويل يف البلدان املاحنة والبلدان النامية على حد سواء، مع التركيز علـى       
  ؛أهدافهاحتديد على حتسني نوعيتها وو التنبؤ هباميكن كافية  مالية

ــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي       )ع(   ــز التعــاون فيمــا بــني بل ــذين يكمــالن تعزي  الل
  التعاون بني الشمال واجلنوب؛

  شراكات فعالة بني القطاعني العام واخلاص؛ إقامة تعزيز   )ف(  
ــبل    )ص(   ــيع س ــراء، واســتفادةتوس ــيما ال الفق ــن  س  اخلــدمات املاليــة  الفقــريات، م
 ويـدعمها كـاف   خطط وبرامج ومبادرات للتمويـل الـصغري حتظـى بتمويـل            وضع  منها   بوسائل

  ؛ التنمية يفشركاءال
ــدرات اإلحــصائية     )ق(   ــز الق ــوفريتعزي ــات لت ــصنفة بيان ــوقم ــا موث ــيم   هب ــيح تقي  تت

  . على حنو أفضلوصوغها الربامج والسياسات 
سـيتعني  املـشار إليهـا أعـاله       نطاق هذه السياسات والنهج الناجحـة       نسلم بأن توسيع    و  - ٢٤

 تعزيـــز الـــشراكة العامليـــة مـــن أجـــل التنميـــة، كمـــا هـــو مـــبني يف برنـــامج العمـــل  ب اســـتكماله
  . أدناه الوارد
 أبدت فيهـا  اليت  ووحنيط علما باملناقشة الرمسية األوىل اليت نظمها رئيس اجلمعية العامة             - ٢٥

 اجلهـود املبذولـة     وكـذلك ات نظـر خمتلفـة بـشأن مفهـوم األمـن البـشري،              الدول األعضاء وجه  
 مواصـلة املناقـشة والتوصـل إىل اتفـاق        بـضرورة حاليا لتحديد مفهوم األمن البـشري، ونعتـرف         

  .عامةيف اجلمعية الاألمن البشري  تعريف بشأن
 ســيما ال و، جلميــع البلــدانجــسيمةنــسلم بــأن تغــري املنــاخ يــشكل خمــاطر وحتــديات  و  - ٢٦

ــة  ــدان النامي ــة األمــم املتحــدة      . البل ــادئ وأحكــام اتفاقي ــا ملب ــاخ وفق ــتغري املن ــزم بالتــصدي ل ونلت
ــا يف ذلـــك مبـــدأ املـــسؤوليات املـــشتركة  )٧(اإلطاريـــة بـــشأن تغـــري املنـــاخ  ــة، مبـ  ولكـــن املتباينـ

ــاو ــة  وفق ــدرات كــل جه ــة  اال ونؤكــد أن. لق ــة اإلطاري ــدويل  هــيتفاقي ــدى ال واحلكــومي  املنت
_______________ 

  .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٧(
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وسـيكون التـصدي    . على الـصعيد العـاملي    تغري املناخ   ل التصديلرئيسي للتفاوض بشأن    ا الدويل
ــتغري املنــاخ أمــرا    ــى التقــدم احملــرز     األ بــالغل  حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة   حنــومهيــة للحفــاظ عل

  .وتعزيزه لأللفية
ــة وعلــى     و  - ٢٧ ــدان النامي ــز االهتمــام علــى االحتياجــات اخلاصــة للبل نــسلم بوجــوب تركي
 الفـوارق بـني البلـدان       وال تـزال  .  واالجتمـاعي   االقتـصادي  الكـبري واملتزايـد يف اجملـالني       تالتفاو

املتقدمة النمو والبلدان النامية وأوجه عدم املساواة بـني األغنيـاء والفقـراء وبـني سـكان املنـاطق              
  .هلا من الضروري التصديوكبرية وقائمة ، إىل جانب أمور أخرىالريفية واحلضرية، 

علــى الــيت يــتم إرســاؤها  الــسياسات واإلجــراءات ه ال بــد مــن التركيــز يفأنــب لمونــس  - ٢٨
ذوو  أشـد حـاالت الـضعف، مبـن فـيهم األشـخاص         يعانون مـن   الذين   األشخاصالفقراء وعلى   

ويف هـذا   .  من التقـدم حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             يتسىن هلم االستفادة  ، لكي   اإلعاقة
 الفـــرص االقتـــصادية إتاحـــة إمكانيـــة االســـتفادة مـــن اصـــةمـــن الـــضروري بـــصفة خالـــصدد، 

  .إنصافا  على حنو أكثرواخلدمات االجتماعية
االحتياجـات   توجيه االنتبـاه إىل البلـدان الناميـة العديـدة ذات      ل  امللحة بالضرورةنسلم  و  - ٢٩

  .لأللفية اخلاصة، وإىل التحديات الفريدة اليت تواجهها يف حتقيق األهداف اإلمنائية
 فيمـا تبذلـه مـن جهـود       ندرك أن أقل البلدان منوا تواجه قيودا كبرية وعوائـق هيكليـة             و  - ٣٠

ونعرب عن بالغ القلق من تأخر أقل البلدان منـوا يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة     . من أجل التنمية  
ــة     ــة لأللفي ــا، مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائي ــدعو. املتفــق عليهــا دولي ــسياق، إىل ذلــك  يف ،ون ال

ــامج عمــل بروكــسل   مواصــ ــذ برن ــدان منــوا   ٢٠١٠-٢٠٠١للعقــد لة تنفي ، )٨(لــصاحل أقــل البل
ــع إىل  ــدان منــوا يف اســطنبول    عقــد ونتطل ــع املعــين بأقــل البل ــامــؤمتر األمــم املتحــدة الراب  ، تركي

 بقدر أكرب الشراكة الدولية لتلبية االحتياجـات اخلاصـة          يعزز الذي من شأنه أن      ٢٠١١ عام يف
  .البلدان هلذه
نكرر اعترافنا باالحتياجات اخلاصـة للبلـدان الناميـة غـري الـساحلية وبالتحـديات الـيت                و  - ٣١

البحــر، والــيت تتفــاقم بفعــل بعــدها عــن األســواق    عــدم وجــود منفــذ هلــا إىل تواجههــا بــسبب 
النمــو االقتــصادي للبلــدان الناميــة غــري اســتمرار ضــعف  عــن القلــق مــن  أيــضانعــربوالعامليــة، 

ــاه االجتمــاعيلا وهــشاشةالــساحلية  ونــشدد علــى .  الــصدمات اخلارجيــةيف مواجهــة  فيهــارف
 التـام  تنفيـذ الندعو إىل و. ضرورة التغلب على مواطن الضعف هذه، وبناء القدرة على التكيف         

تلبية االحتياجات اخلاصة للبلدان الناميـة غـري        : ربنامج عمل أملايت  ل والفعال ويف الوقت املناسب   
_______________ 

)٨(  A/CONF.191/13الفصل الثاين ،.  
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جديد للتعاون يف جمـال النقـل العـابر مـن أجـل البلـدان الناميـة غـري                   الساحلية ضمن إطار عاملي     
االجتمـاع الرفيـع    يف إعـالن    مـا أعيـد تأكيـده       حنـو   على   )٩(النامية الساحلية وبلدان املرور العابر   

ــدورة   ــستوى لل ــستني امل ــة وال ــة  الثالث ــة العام ــامج     للجمعي ــدة لربن ــصف امل ــشأن اســتعراض منت ب
  .)١٠(أملايت عمل
 ، اجلزريــة الــصغرية الناميــةالــيت تنفــرد هبــا بوجــه خــاص الــدول  الــضعف وجــهونقــر بأ  - ٣٢

 الـضعف هـذه، مـن     أوجـه ونؤكد من جديد التزامنا باختاذ إجـراءات عاجلـة وملموسـة ملعاجلـة              
 ملواصلة تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـل            خالل التنفيذ الكامل والفعال الستراتيجية موريشيوس     

أن اآلثـار الـضارة لـتغري املنـاخ     بـ  أيضا  ونقر.)١١(ية الصغرية الناميةالتنمية املستدامة للدول اجلزر 
لتنمية املستدامة للـدول اجلزريـة      يهدد ا وارتفاع مستوى سطح البحر تشكل مصدر خطر كبري         

 حتقيـق   يفونالحظ التقدم املتفاوت الذي حترزه الدول اجلزرية الصغرية الناميـة           . الصغرية النامية 
ويف . يف بعـض اجملـاالت    احملـرز   تقـدم   إزاء بـطء ال   فيـة، ونعـرب عـن القلـق         األهداف اإلمنائية لألل  

 السـتراتيجية  الذي جيري كـل مخـس سـنوات   هذا الصدد، نرحب باالستعراض الرفيع املستوى    
، لتقيـيم التقـدم احملـرز       ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٢٥ و   ٢٤ املزمـع إجـراؤه يف       موريشيوس للتنفيذ 

  .زرية الصغرية النامية الدول اجل الضعف لدىأوجهيف معاجلة 
الـيت حـادت أكثـر مـن        لبلـدان   وخباصـة ل  فريقيـا،   أل أكـرب اهتمـام   ونسلم بضرورة إيـالء       - ٣٣

 تقـدم   إحـراز  وعلـى الـرغم مـن     . ٢٠١٥ حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عـام         غريها عن 
غ ألسـباب   مـصدر قلـق بـال     تـشكل     أخـرى  بلـدان  يف   ال تـزال احلالـة    يف بعض البلدان األفريقية،     

ونالحــظ أن .  مــن األزمــة املاليــة واالقتــصاديةمــن أكثــر القــارات تــضررالــيس أقلــها أن القــارة 
االلتزامـات  دون مـستوى    تـزال     ال  ألفريقيا ازدادت يف السنوات األخرية إال أهنـا        املعونة املقدمة 

  .قوة إىل الوفاء بتلك االلتزاماتندعو ب، لذا. املعلنة
فهـذه  . ات اإلمنائية احملددة اليت تواجهها البلدان املتوسـطة الـدخل         التحديب أيضا   ونسلم  - ٣٤

 حتقيـق أهـدافها يف جمـال         اليت تبذهلا من أجل    هوداجلالبلدان تواجه حتديات فريدة من نوعها يف        
علـى ضـرورة أن     تأكيـد   الونعيـد أيـضا     . التنمية الوطنية، مبا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           

_______________ 

تقرير املؤمتر الوزاري الدويل للبلـدان الناميـة غـري الـساحلية وبلـدان املـرور العـابر الناميـة والبلـدان             )٩(
ون يف جمـال النقـل العـابر، أملـايت، كازاخـستان،            املاحنة واملؤسسات املالية واإلمنائية الدوليـة املعـين بالتعـا         

  .، املرفق األول)A/CONF.202/3 (٢٠٠٣أغسطس / آب٢٩   و٢٨
  .٦٣/٢انظر القرار   )١٠(
تقريــر االجتمــاع الــدويل الســتعراض تنفيــذ برنــامج العمــل مــن أجــل التنميــة املــستدامة للــدول       )١١(

منـشورات   (٢٠٠٥ينـاير   /انون الثـاين   ك ١٤‐ ١٠اجلزرية الصغرية النامية، بورت لويس، موريشيوس،       
  .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.05.II.A.4األمم املتحدة، رقم املبيع 
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 الـصدد إىل خطـط التنميـة الوطنيـة الـيت تـدمج فيهـا األهـداف اإلمنائيـة                  جهودهـا يف هـذا     تستند
 من اجملتمع الدويل عرب أشكال خمتلفـة، مـع مراعـاة احتياجـات              الكايفلأللفية، وأن تلقى الدعم     

  .على تعبئة املوارد احمللية هذه البلدان وقدرهتا
اميـة علـى التكيـف مـع        قـدرة البلـدان الن     أن احلد مـن خمـاطر الكـوارث وزيـادة            وندرك  - ٣٥

املخـاطر اجليولوجيـة واجلويـة اهليدرولوجيـة، علـى حنـو            هـا   طر الطبيعيـة، مبـا في     اخـ مجيع أنواع امل  
ــسق مــع إطــار عمــل هيوغــو    ــرةيت ــى    : ٢٠١٥-٢٠١٠  للفت ــم واجملتمعــات عل ــدرة األم ــاء ق بن

ــة الكــوارث  ــسرع  مــاميكــن أن يكــون هل  ،)١٢(مواجه ــأثري مــضاعف وأن ي ــق األهــداف  ا ت  حتقي
لذا فإن احلد من مواطن الضعف إزاء هذه املخاطر يشكل مـسألة ذات أولويـة       . ائية لأللفية اإلمن

ــدان الناميــة    ــة بالنــسبة للبل ــة    و. عالي ــة الــصغرية النامي ــدرك أن الــدول اجلزري  تواجــهتــزال   الن
 عـن آثـار تغـري املنـاخ، ممـا       ومنـها الكـوارث النامجـة     ،   اليت تشتد حدة بعـضها     الكوارث الطبيعية 

  .  التقدم حنو التنمية املستدامةإحراز يعرقل
  

  ٢٠١٥  برنامج عمل لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام:سبل املضي قدما
ــا و  - ٣٦ ــادةتــويل زمــام األمــور  علــى تــشجيع مــصممونإنن   وتعزيزمهــا علــى الــصعيد  والقي

ــة بوصــفهما عــامال رئيــسيا ل   حتقيــق األهــداف  احملــرز يفلتقــدم تحديــد االــوطين يف جمــال التنمي
ونـشجع مجيـع البلـدان      . اإلمنائية لأللفية، مع اضطالع كل بلد باملـسؤولية الرئيـسية عـن تنميتـه             

ــة     ــتراتيجيات التنمي ــصميم اس ــتمرار يف ت ــى االس ــذها ورصــدها  عل ــع   وتنفي ــشكل يتناســب م ب
أصــحاب ومـشاركة مجيـع   النطــاق أوضـاعها اخلاصـة، بوسـائل منــها إجـراء مـشاورات واسـعة       

ونــدعو منظومــة األمــم املتحــدة واجلهــات . كــل بلــد، مبــا يتناســب مــع ســياق نياملعنــي املــصلحة
، بنــاء علــى  وتنفيــذهااألخــرى الفاعلــة يف جمــال التنميــة إىل دعــم تــصميم هــذه االســتراتيجيات

  . األعضاء طلب الدول
هـور   العوملـة وظ   يتجـه حنـو   نسلم بأن الترابط املتزايد بني االقتصادات الوطنية يف عامل          و  - ٣٧

ــسياسات           نظــم مــستندة إىل قواعــد للعالقــات االقتــصادية الدوليــة يعنيــان أن احليــز املتــاح لل
 التجــارة ت يف جمــاالوخباصــةاالقتــصادية الوطنيــة، أي النطــاق املتــاح للــسياسات الداخليــة،      

وابط والتزامــات دوليــة واعتبــارات بــضحمكومــا يف الغالــب وليــة، بــات واالســتثمار والتنميــة الد
مقابـل  ويترك لكل حكومة أن تقيم منـافع قبـول القواعـد وااللتزامـات الدوليـة                . لعامليةالسوق ا 

  . املتاح للسياساتالقيود النامجة عن فقدان احليز 

_______________ 

)١٢(  A/CONF.206/6 ٢، الفصل األول، القرار.  
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ــد نؤكــد و  - ٣٨ ــة  )٣( توافــق آراء مــونتريي مــن جدي  )٥( وإعــالن الدوحــة بــشأن متويــل التنمي
بأن تعبئة املوارد املاليـة مـن أجـل    ، ونسلم  وما ينطويان عليه من هنج متكامل وشامل       بأكملهما

 للـشراكة العامليـة مـن أجـل       بالغـا األمهيـة   التنمية واالستخدام الفعال جلميـع تلـك املـوارد أمـران            
دعم حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا فيهـا األهـداف     ألغراض عدة منها    التنمية،  
  .لأللفية اإلمنائية
بالفعـل البلـدان املتقدمـة النمـو         وفاء بااللتزامات اليت تعهدت هبا    ال التعجيل ب  إىلوندعو    - ٣٩

ــ وســتوفر. )٥(بــشأن متويــل التنميــة   وإعــالن الدوحــة)٣(يف ســياق توافــق آراء مــونتريي  سيولة ال
، وفقـا هلـذه االلتزامـات، ملـساعدة     نحاملـ ومن أجل التنمية  األجل  طويل تمويلالقصرية األجل و  

 التحـديات اهلامـة الـيت       ومن . حتقيق أولوياهتا يف جمال التنمية على حنو مالئم        البلدان النامية على  
 يف سعينا املشترك إىل حتقيق النمو والقضاء علـى الفقـر والتنميـة املـستدامة كفالـة هتيئـة                    تواجهنا

 ،العــام واخلــاص علــى الــسواءمــن القطــاعني داخليــة الالزمــة لتعبئــة املــوارد احملليــة، الظــروف ال
وتعد تـدفقات رأس    .  القدرات البشرية  وحتسنيواإلبقاء على مستويات كافية لالستثمار املنتج       

 االسـتثمار املباشـر األجـنيب، إىل جانـب االسـتقرار املـايل الـدويل،                وخباصة،  الدويل اخلاص املال  
  . وية مكملة للجهود اإلمنائية الوطنية والدوليةعناصر حي

تمكينــها مــن ل إصــالح وحتــديث املؤســسات املاليــة الدوليــة  ونؤكــد ضــرورة مواصــلة    - ٤٠
حـدوث طـوارئ    حلاالت الطوارئ املالية واالقتـصادية واحليلولـة دون         على حنو أفضل     التصدي
نعيـد  و.  علـى حنـو أفـضل      عـضاء  وتعزيز التنمية بصورة فعالة وتلبية احتياجات الـدول األ         أخرى
يف البنـك الـدويل وصـندوق       لإلعـراب عـن آرائهـا        النامية   إتاحة فرص أكرب للبلدان   أمهية  تأكيد  

اإلصـالحات الـيت اضـطلع هبـا البنـك الـدويل       ب وحنـيط علمـا  ، فيهمـا متثيلـها  تعزيز النقد الدويل و  
  .  االجتاهذلكوالتقدم الذي أحرزه صندوق النقد الدويل يف 

 اتساق الـسياسات ألغـراض      لزيادةندعو إىل بذل مزيد من اجلهود على مجيع الصعد          و  - ٤١
 كـل منـها   ونؤكد أن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يتطلب سياسـات متكاملـة يـدعم    . التنمية

 االقتصادية واالجتماعيـة والبيئيـة ألغـراض التنميـة          املسائلطائفة واسعة من    ب يتعلق اآلخر يف ما  
حتقيـق منـو اقتـصادي       أهـداف سياسـات تتوافـق مـع       أن تـضع    ميـع البلـدان     جب وهنيـب . املستدامة
  . وتنفذها والقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامةوعادل وشامل مطرد
نكرر تأكيد أمهية الدور الذي تؤديه التجارة كمحرك للنمـو والتنميـة ومـسامهتها يف               و  - ٤٢

د علـى ضـرورة مقاومـة االجتاهـات احلمائيـة وتـصحيح             ونـشد . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   
 ونعتـرف تعارض مع قواعـد منظمـة التجـارة العامليـة،           تو اختذت بالفعل    بالتجارةأي تدابري خملة    

لـديها مـن مرونـة مبـا       مـا  البلدان الناميـة، يف االسـتفادة بالكامـل مـن كـل        سيما  ال حبق البلدان، 
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ــا يف    ــداهتا والتزاماهت ــع تعه ــق م ــاريتواف ــة    إط ــة التجــارة العاملي ــر   . منظم ــام املبك ــيوفر االختت وس
موجهــة حنــو التنميــة زمخــا تــشتد و وشــاملةطموحــة و والنــاجح جلولــة الدوحــة بنتــائج متوازنــة

  .حاجة التجارة الدولية إليه ويسهم يف النمو االقتصادي والتنمية
ــصادي   و  - ٤٣ ــز النمــو االقت ــشامل املطــردنؤكــد أن تعزي ــادل ال ــل  ضــروري للتعجوالع يف ي

 لـيس كافيـا     ولكنـه التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وتعزيـز التنميـة املـستدامة،              
  الفقـراء، مـن املـشاركة يف الفـرص االقتـصادية     سـيما   ال للنمو أن ميكـن اجلميـع،  فال بد : لذلك

سات خل وأن يـستكمل بـسيا  لـد توليـد ا ول فـرص للعمـل   إجيـاد أن يـؤدي إىل  وواالستفادة منـها    
  .اجتماعية فعالة

 وحتـسني   الوفيات النفاسـية ووفيـات األطفـال      نلتزم مبضاعفة جهودنا لتخفيض معدل      و  - ٤٤
اجلهـود ملكافحـة   بـذل   تعزيـز الـنظم الـصحية الوطنيـة و       منهابإجراءات  صحة النساء واألطفال،    

رب اإليــدز وحتــسني التغذيــة وإمكانيــة احلــصول علــى ميــاه الــش /فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
ونؤكــد أن .  األساســية، باالســتفادة مــن الــشراكات العامليــة املعــززة  ةرافــق الــصحياملاملأمونــة و
 األهـداف اإلمنائيــة لأللفيـة املتعلقـة بالــصحة أمـر ضــروري      حتقيـق  إحـراز التقــدم يف  يفالتعجيـل 

  . األهداف اإلمنائية األخرىيف حتقيقحراز تقدم أيضا إل
، مـن  وإناثـا  ا أن يـتمكن األطفـال يف كـل مكـان، ذكـور     ةبكفالـ نكرر تأكيد التزامنـا    و  - ٤٥

  .٢٠١٥ حبلول عام ،إمتام مرحلة التعليم االبتدائي
قـة بأسـعار معقولـة       الطاقة، مبا يف ذلك احلـصول علـى الطا         مسائلنؤكد أمهية معاجلة    و  - ٤٦

اســتدامة مــصادر الطاقــة واســتخدامها، كجــزء مــن اجلهــود العامليــة لتحقيــق    و وكفــاءة الطاقــة
  .ألهداف اإلمنائية لأللفية وتعزيز التنمية املستدامةا

 والقـدرات اإلنتاجيـة     األساسـية االقتـصادية واالجتماعيـة      بأمهية تطـوير اهلياكـل       سلمنو  - ٤٧
 البلـدان الناميـة،     وخباصة يف  شامل وعادل وتنمية مستدامة،      مطردمن أجل حتقيق منو اقتصادي      

الـدخل للجميـع، مـع التركيـز بـصفة        توليـد   مـل و   تعزيـز فـرص الع     ضـرورة واضعني يف االعتبـار     
  .خاصة على الفقراء

ــة الكاملــة واملنتجــة وتــوفري فــرص العمــل   لنؤكــد ضــرورة إجيــاد فــرص  و  - ٤٨  الالئــقلعمال
للجميع، ونعقد العزم كذلك على تعزيز امليثاق العاملي لتوفري فرص العمل باعتباره إطـارا عامـا            

 حالتــه وأولوياتــه تالئــمعــات مــن الــسياسات الــيت  خاللــه جممو مــنميكــن لكــل بلــد أن يــصوغ
. ة املـستدام  التنميـة  فـرص العمـل وتـشجيع        الذي يسفر عـن توليـد     الوطنية، هبدف تعزيز التعايف     

 وإدراج نيندعو الدول األعـضاء إىل اختـاذ تـدابري فعالـة لتعزيـز اإلدمـاج والتكامـل االجتمـاعي                و
  .نيةهذه التدابري يف استراتيجياهتا اإلمنائية الوط
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 على اختاذ مزيد من التدابري واإلجراءات الفعالـة وفقـا للقـانون الـدويل               إننا مصممون و  - ٤٩
إلزالة العقبـات والقيـود وتعزيـز الـدعم املقـدم للمنـاطق والبلـدان الـيت تكـافح مـن أجـل حتقيـق                         

ا والبلـدان    مبا يف ذلك أقل البلدان منـو       ،جتماعية وتلبية احتياجاهتا اخلاصة   االقتصادية و االتنمية  ال
ــا      ،الناميــة غــري الــساحلية والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة والبلــدان املتوســطة الــدخل وأفريقي

لــشعوب الــيت تعــيش يف منــاطق متــضررة مــن حــاالت طــوارئ إنــسانية معقــدة ويف منــاطق     لو
 اختـاذ إجــراءات متــضافرة وفقــا  بــضرورةنــسلم، عـالوة علــى ذلــك،  و. متـضررة مــن اإلرهــاب 

 اإلعمـال الكامـل حلقـوق الـشعوب الـيت تعـيش             الـيت حتـول دون    ويل إلزالة العقبات    للقانون الد 
  .ظل االحتالل األجنيب بغية تعزيز حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف
ــرف بوجــود  و  - ٥٠ ــة م نعت ــق   حتــديات إمنائي ــا يتعل ــة فيم ــاش املبكــر   عين ــسالم واإلنع ــاء ال ببن
ــضررة مــن الرتاعــات و   يف ــدان املت ــأثريبالبل ــق    ت ــة لتحقي  هــذه التحــديات علــى جهودهــا املبذول

الوقـت  يف   كافيـة  إمنائيـة    ة البلدان املاحنة أن تـوفر مـساعد       إىلنطلب  و. األهداف اإلمنائية لأللفية  
لــتالئم االحتياجــات واألوضــاع جيــري تكييفهــا  ، لــدعم هــذه اجلهــودا ميكــن التنبــؤ هبــاملناســب

 تعزيــز الــشراكات  علــىوإننــا مــصممون. اخلاصــة بكــل بلــد، بنــاء علــى طلــب البلــد املــستفيد 
  .أفضل دعم دويل وتقدميالدولية لتلبية هذه االحتياجات وحتقيق التقدم 

 استفادة اجلميع مـن اخلـدمات االجتماعيـة ووضـع حـدود      تشجيع إمكانيات  أن   نرىو  - ٥١
قيـق   املكاسـب اإلمنائيـة وحت  توطيـد  يف كـبرية  مـسامهة  ادنيا للحماية االجتماعية ميكن أن يـسهم     

عـدم املـساواة واالسـتبعاد االجتمـاعي        ل تتـصدى وتعد نظم احلماية االجتماعية اليت      . هااملزيد من 
  . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةاحملرزة يف اجتاه ضرورية حلماية املكاسب هماوحتد من

 وأن  مـسألة ذات أولويـة    نؤكد أن مكافحة الفـساد علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل              و  - ٥٢
 د عائق خطري أمام تعبئة املوارد وتوزيعها على حنو فعال وحيول املوارد عـن األنـشطة الـيت              الفسا
وإننـا  .  للقضاء على الفقـر ومكافحـة اجلـوع وحتقيـق التنميـة املـستدامة           من االضطالع هبا  بد   ال

ممــا  أشـكاله،  جبميـع  اختـاذ خطــوات عاجلـة وحامسـة ملواصـلة مكافحــة الفـساد      علـى مـصممون  
بعـد   تـصدق  حنـث مجيـع الـدول الـيت مل        وؤسسات قوية على مجيع املستويات،      يتطلب وجود م  

تنظـر يف القيـام       أو مل تنـضم إليهـا بعـد علـى أن           )١٣(تفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد      اعلى  
  .بذلك وأن تبدأ يف تنفيذها

ل يتجزأ من العمـل الفعـا      ال  جزء وتعزيزها ومحايتها  حقوق اإلنسان    مراعاةندرك أن   و  - ٥٣
  .من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

_______________ 

  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٣(
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. نعترف بأمهية املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              و  - ٥٤
 إتاحـة إمكانيـة االسـتفادة مـن    وندعو إىل اختاذ إجـراءات لكفالـة        .  التنمية عنصر فعال يف  املرأة  ف

لنــساء والفتيــات لحية األوليــة والفــرص االقتــصادية التعلــيم واخلــدمات األساســية والرعايــة الــص
نؤكـد أن لالسـتثمار     و. صـنع القـرار علـى مجيـع املـستويات         ومـشاركتهن يف    على قدم املساواة    

. يف تشغيل النساء والفتيات أثـرا مـضاعفا علـى اإلنتاجيـة والكفـاءة والنمـو االقتـصادي املطـرد                   
  . وتنفيذها السياسات اإلمنائيةصوغ ونسلم بضرورة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف

وفقـا ألحكـام     خطـوات إجيابيـة متـضافرة         الـدول  أن تتخـذ  ونؤكد من جديـد ضـرورة         - ٥٥
 احترام مجيـع حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـشعوب األصـلية،                القانون الدويل لضمان  

ــز، وأن     ــساواة وعــدم التميي ــى أســاس امل ــرفعل ــا وثقافاهتــ  تعت ــوع هوياهت ــا  بقيمــة وتن ا ونظمه
  .املتميزة االجتماعية

تعزيــز الــشراكات علــى  العمــل مــع مجيــع أصــحاب املــصلحة و  علــىوإننــا مــصممون  - ٥٦
ويــؤدي القطــاع اخلــاص دورا حيويــا يف عمليــة التنميــة يف . تحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةل

ص للعمــل  فـر إجيـاد  العــام واخلـاص، ويف  ني بـني القطـاع  ات الـشراك هابلـدان كـثرية، بطـرق منــ   
. والعـادل واالستثمار وتطوير تكنولوجيات جديـدة ومتكـني النمـو االقتـصادي املطـرد الـشامل                

 تكييــف منــها املــسامهة يف القـضاء علــى الفقــر، بطــرق  أن يواصــل القطــاع اخلــاص نطلـب إىل و
ــتالئم احتياجــات    ــه ل ــاهتم امنــاذج أعمال ــراء وإمكاني ويكتــسي االســتثمار املباشــر األجــنيب   . لفق

 أمهيــة فيمــا يتعلــق بتوســيع نطــاق ، العــام واخلــاصني الــشراكة بــني القطــاعوكــذلكرة، والتجــا
ــذة  ــادرات املتخـ ــاملي     . املبـ ــاق العـ ــار االتفـ ــز يف إطـ ــل املنجـ ــشري إىل العمـ ــصدد، نـ ــذا الـ ويف هـ

املتحدة الذي التزمت فيـه الـشركات باملـسؤولية االجتماعيـة للـشركات وبالعمـل لـدعم                  لألمم
  .لفيةاألهداف اإلمنائية لأل

 اتأمهية تعزيز التعـاون اإلقليمـي ودون اإلقليمـي للتعجيـل بتنفيـذ االسـتراتيجي              ونؤكد    - ٥٧
ونؤكــد .  مــصارف ومبــادرات التنميــة اإلقليميــة ودون اإلقليميــةمنــهااإلمنائيــة الوطنيــة، بطــرق 

ت أيــضا أمهيــة تعزيــز املؤســسات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة لتــوفري الــدعم الفعــال لالســتراتيجيا 
  .اإلمنائية اإلقليمية والوطنية

 ا ووكاالهتــ وجلاهنــا اإلقليميــة أن صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا ونؤكــد مــن جديــد  - ٥٨
محايـة مكاسـب     وفقا لوالية كل منـها، دورا هامـا يف النـهوض بالتنميـة ويف                ،تؤدياملتخصصة  

ــراز       ــك إح ــا يف ذل ــة، مب ــات الوطني ــتراتيجيات واألولوي ــا لالس ــة وفق ــق   التنمي ــو حتقي ــدم حن  التق
ضــمان و ملتحــدةاألمــم امنظومــة لتعزيــز  وسنواصــل اختــاذ خطــوات. األهـداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

نـشدد  و. دعم األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       من أجل    يف عملها حسن التنسيق واالتساق والفعالية     
بلــدان ونــدعم مبــادرة بعــض التــويل زمــام األمــور والقيــادة علــى الــصعيد الــوطين،   علــى مبــدأ 
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نــشدد علــى دعــم مجيــع و القطريــة املــشتركة، علــى أســاس طــوعي،  جام وثــائق الــربامدالســتخ
ــى        ــة علــ ــة للربجمــ ــات القائمــ ــر والعمليــ ــتخدام األطــ ــلة اســ ــيت ترغــــب يف مواصــ ــدان الــ البلــ

  .القطري املستوى
ــيت     و  - ٥٩ ــة ال ــشطة التنفيذي ــل األن ــنؤكــد ضــرورة أن يكــون متوي  األمــم جهــازضطلع هبــا ي

كافيــا كمــا ونوعــا وأن يكــون أكثــر فعاليــة وكفــاءة وميكــن التنبــؤ بــه بــشكل ائي اإلمنــاملتحــدة 
ونؤكد من جديد، يف هـذا الـسياق، أمهيـة املـساءلة والـشفافية وحتـسني اإلدارة القائمـة                   . أفضل

 أعمـال صـناديق األمـم       نعلى النتائج وتعزيز االتساق بني التقارير املعدة على أساس النتـائج عـ            
  . ووكاالهتا املتخصصةدة وبراجمهااملتح
دعـم مـايل كـاف وميكـن التنبـؤ بـه            عزيز اجلهود الرامية إىل تعبئة       ت  على وإننا مصممون   - ٦٠
أســعار وبتــشجيع تطــوير ونــشر تكنولوجيــات مناســبة ومــستدامة   وعــايل اجلــودة دعــم تقــين و

ــة  ــا    تلــك نقــل ومعقول ــق شــروط متفــق عليه ــات وف ــه التكنولوجي ــا ل ــة مم ــة أمهي ــق بالغ  يف حتقي
  .ألهداف اإلمنائية لأللفيةا

للتمويل ميكن أن تسهم إسـهاما إجيابيـا يف مـساعدة البلـدان             ونرى أن اآلليات املبتكرة       - ٦١
وينبغـي أن يكمـل هـذا       . النامية علـى تعبئـة مـوارد إضـافية لتمويـل التنميـة علـى أسـاس طـوعي                  

 بالتقــدم لــذي نقــر فيــهويف الوقــت ا. بــديال هلـا التمويـل املــصادر التقليديــة للتمويــل وأال يكــون  
ملبادرات احلاليـة،    املصادر املبتكرة لتمويل التنمية، ندعو إىل رفع مستوى ا          جمال الكبري احملرز يف  

  .االقتضاء حسب
بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون  فيمــا نرحــب بــاجلهود اجلاريــة لتعزيــز ودعــم التعــاون  و  - ٦٢

لتعـاون بـني بلـدان الـشمال        ل بـديال     أن التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب لـيس             ونؤكد. الثالثي
األمـم املتحـدة    ؤمتر  ملـ لوثيقـة اخلتاميـة     لوندعو إىل التنفيذ الفعـال      . وبلدان اجلنوب بل مكمال له    

يف الفتــرة مــن نــريويب  الــذي عقــد يف الرفيــع املــستوى املعــين بالتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب
  .)١٤(٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣إىل  ١

تقدم حنو حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          إحراز   إسهام اجلهود اإلقليمية يف   بعترف  نو  - ٦٣
ؤمتر قمـة  الدورة العاديـة اخلامـسة عـشرة ملـ    ونرحب، يف هذا الصدد، بعقد    . ٢٠١٥حبلول عام   

ــاال   الحتــادا ــرةاألفريقــي يف كمب ــه / متــوز٢٧ إىل ١٩ مــن يف الفت ــشأن موضــوع  ٢٠١٠يولي  ب
مـن أجـل    محلـة   ” الحتـاد األفريقـي   ا وببـدء  ؛‘‘ والتنمية يف أفريقيا   ع والطفل يالرضو صحة األم ’’

: أفريقيــا هتــتم بــاملرأة ” ؛ وبــشعار“التــسريع يف خفــض معــدالت الوفيــات النفاســية يف أفريقيــا  
_______________ 

  .، املرفق٦٤/٢٢٢القرار   )١٤(
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الســتعراض  االســتثنائي؛ وباالجتمــاع الــوزاري  ‘‘ احليــاةمتــنح متــوت امــرأة وهــي   الينبغــي أ
 املعقـود يف    ٢٠١٥ الـيت تـسبق عـام     الفتـرة   : احملـيط اهلـادئ   األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف آسـيا و        

ــا  ــسطس / آب٤  و٣ يفجاكرتـ ــر ؛٢٠١٠أغـ ــة    وبتقريـ ــا الالتينيـ ــصادية ألمريكـ ــة االقتـ اللجنـ
 يفالتقـدم الـذي أحرزتـه أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب                 ومنطقة البحر الكارييب عن     

الــيت أعــدهتا جلــان إقليميــة أخــرى و الــيت ماثلــة امل تقــاريربال و؛حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
 يفاملعقـود   بشكل إجيـايب يف االجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة                 مجيعها   أسهمت

  .٢٠١٥ داف اإلمنائية لأللفية حبلول عامدورهتا اخلامسة والستني وكذلك يف حتقيق األه
سني نوعيـة املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة         نرحب بـاجلهود املتزايـدة املبذولـة مـن أجـل حتـ            و  - ٦٤

ابع للمجلــس نتــدى التعــاون اإلمنــائي التــ مل باإلســهام القــيم، ونــسلم يف التنميــةهــا ريأثتوزيــادة 
 إىل جانــب املبــادرات احلديثــة العهــد مثــل املنتــديني الرفيعــي املــستوى االقتــصادي واالجتمــاعي

 وبرنـامج   ٢٠٠٥س بـشأن فعاليـة املعونـة لعـام          املعنيني بفعالية املعونة اللذين أصدرا إعالن بـاري       
إقــرار املبــادئ بطــرق منــها ، مــايف جهــود البلــدان الــيت التزمــت هب )١٥(٢٠٠٨ عمــل أكــرا لعــام

  حتقيـق  أجـل  واملواءمـة والتنـسيق واإلدارة مـن      لتويل زمام األمور على الصعيد الوطين       األساسية  
ن اضملـ حـدة مالئمـة جلميـع احلـاالت         توجـد صـيغة وا      ال  ونضع يف االعتبـار أيـضا أنـه        .النتائج

  . مراعاة األوضاع اخلاصة لكل بلد مراعاة تامةوأنه ال بد منفعالية املساعدة 
داخــل التنــسيق منتــدى التعــاون اإلمنــائي بوصــفه جهــة   اجلهــود املــستمرة يف شجع نــو  - ٦٥

، منـائي الـدويل   التعـاون اإل  املتـصلة ب  مـسائل   شـاملة لل  دراسة  املعنية بإجراء   منظومة األمم املتحدة    
  .مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني

 مـن أجـل     ونشجع التعاون الدويل يف اجملال الثقايف     . نرى أن البعد الثقايف مهم للتنمية     و  - ٦٦
  .حتقيق األهداف اإلمنائية

 للتعليم والتنمية والسالم، ميكـن أن تعـزز التعـاون           وسيلةنسلم بأن الرياضة، بوصفها     و  - ٦٧
ــي     والتــــضامن و ــصعد احمللــ ــى الــ ــصحة علــ ــاعي والــ ــاج االجتمــ ــاهم واإلدمــ ــسامح والتفــ التــ

  .والدويل والوطين
 نسلم بأن مجيع البلدان حباجة إىل بيانات كافية ومناسـبة مـن حيـث التوقيـت وموثـوق          و  - ٦٨
 لتحقيـق  أفـضل بـرامج  و وضـع سياسـات   مـن أجـل   ، ومصنفة، مبا يف ذلـك البيانـات الـسكانية         هبا

 يف رصـد التقـدم احملـرز         منـها  ألغـراض ونلتزم بتعزيز نظمنا اإلحصائية الوطنية،      . التنمية املستدامة 

_______________ 

)١٥(  A/63/539املرفق ،.  
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ونؤكد من جديد أيضا ضـرورة بـذل املزيـد مـن اجلهـود       . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بفعالية    
  .لدعم بناء القدرات يف جمال اإلحصاء يف البلدان النامية

كجهــد عمليــة، أكثــر و د بيانــات أحــدثحنــيط علمــا مببــادرة النــبض العــاملي إلعــدا  و  - ٦٩
األثــر الــسريع وحتليــل  حتقيــق  مجيــع أصــحاب املــصلحة املعنــيني، مــن أجــل   مــشترك فيمــا بــني 

  .الضعف مواطن
  

  القضاء على الفقر املدقع واجلوع -  من األهداف اإلمنائية لأللفية١اهلدف 
اف اإلمنائيـة لأللفيـة،    من األهد١تقدم من أجل حتقيق اهلدف   النلتزم بالتعجيل بإحراز      - ٧٠

  : منها بطرق
معاجلــة األســباب اجلذريــة للفقــر املــدقع واجلــوع مــع اإلشــارة إىل أن للقــضاء    )أ(  

  ؛هداف اإلمنائية األخرى لأللفية على حتقيق مجيع األا مباشراعلى الفقر املدقع واجلوع أثر
 مطــرد  تـؤدي إىل حتقيــق منـو اقتـصادي   استـشرافية اعتمـاد سياسـات اقتــصادية     )ب(  
 التنميــة حتقيــق التنميــة املــستدامة، وتــوفر املزيــد مــن فــرص العمــل وتــشجعإىل  وعــادلشــامل و

  ؛الزراعية وحتد من الفقر
تكثيف اجلهود على مجيـع املـستويات للتخفيـف مـن حـدة اآلثـار االجتماعيـة                  )ج(  

علـى  عن طريـق التـصدي هلـا        واالقتصادية لألزمات املتعددة على الفقر واجلوع بشكل خاص،         
  ؛النامية ياجات البلدان، مع مراعاة احت على الصعيد العاملي شامل وفعال وجامع ومستدامحنو

 فـرص عمـل وفـرية       يتـيح  عـادل  و مطـرد شـامل   السعي إىل حتقيق منو اقتصادي        )د(  
مبـن  تعزيز العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمـل الالئـق للجميـع،          لحتقيق التنمية املستدامة    إىل  و

 اإلعاقـــة وســـكان األريـــاف، ولنـــساء والـــشعوب األصـــلية والـــشباب واألشـــخاص ذوافـــيهم 
وتشجيع املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم من خالل مبادرات مثـل بـرامج حتـسني املهـارات                

 مـن  بـد  وال. والتدريب التقين والتدريب املهين وتنمية املهارات املتصلة مبباشـرة األعمـال احلـرة      
  ؛مال بشكل وثيق يف هذه املبادراتعمل والعإشراك ممثلي أرباب ال

ــة فـــرص أكـــرب   )هـ(   ــتج والئـــق   ل إتاحـ ــادة بلـــشباب للحـــصول علـــى عمـــل منـ زيـ
شــراكات بــني  ةوإقامــسوق العمــل الــدعم الفعــال لــاالســتثمارات يف جمــال توظيــف الــشباب و

 وفقـا   ، يف أسواق العمل   ة الشباب تهيئة بيئة مالئمة لتسهيل مشارك    وب العام واخلاص،    نيالقطاع
  ؛ وااللتزامات الدوليةللقواعد
اختاذ اإلجراءات املناسبة للتكاتف من أجل القـضاء علـى أسـوأ أشـكال عمـل                  )و(  

األطفــال وتعزيــز نظــم محايــة الطفــل ومكافحــة االجتــار باألطفــال عــن طريــق إجــراءات تــشمل  
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يـة واالقتـصادية    تعزيز التعاون واملساعدة الـدوليني، مبـا يف ذلـك تقـدمي الـدعم للتنميـة االجتماع                
  وبرامج القضاء على الفقر وتعميم التعليم؛ 

ــضمن        )ز(   ــيت تـ ــشاملة الـ ــة الـ ــة االجتماعيـ ــم احلمايـ ــز نظـ ــوفريتعزيـ ــدمات تـ  اخلـ
 إرسـاء  عـن طريـق   ، مبا يتفـق مـع األولويـات والظـروف الوطنيـة،              للجميع االجتماعية األساسية 

  ؛جتماعي والرعاية الصحية للجميعلضمان االل احلدود الدنيا
 التمويـل البـالغ الـصغر، مبـا يف ذلـك            سـيما  التعزيز اخلدمات املالية الشاملة، و      )ح(  

 جلميــع شــرائح  بتكلفــة معقولــةالــدفعئتمــان واالدخــار والتــأمني واالب تــوفري اخلــدمات املتعلقــة
اخلـدمات املاليـة     علـى    حيصلون عـادة    ال والذينقليلو املنعة   اصة النساء واألشخاص    خباجملتمع، و 

للمـشاريع املتناهيـة    ، و هايكفي من   ما حيصلون على   ال  أو ؤسسات املالية التقليدية  تقدمها امل اليت  
  ؛شاريع الصغرية واملتوسطة احلجمالصغر وامل
 تعزيـز   يف جمـال باعتبارهن عناصر حامسةومشاركتهن  متكني الريفيات   تشجيع  )ط(  

 قـدم املـساواة مـع الرجـل،         التنمية الزراعيـة والريفيـة واألمـن الغـذائي وضـمان حـصوهلن، علـى              
  ؛األسواق وصوهلن إىلعلى موارد اإلنتاج واألراضي والتمويل والتكنولوجيات والتدريب و

إعــادة تأكيــد االلتــزام الــدويل بالقــضاء علــى اجلــوع وضــمان حــصول اجلميــع   )ي(  
املنظمـات  الـذي تـضطلع بـه       دور   الـ   أمهيـة  لـى عيف هـذا الـصدد،      ،  وإعـادة التأكيـد   على الغذاء،   

  ؛ األمم املتحدةمنظومة سيما ال، وعنيةامل
تأييد مبادئ روما اخلمسة املتعلقة باألمن الغـذائي العـاملي املـستدام الـواردة يف            )ك(  

  ؛)١٦(العاملي بشأن األمن الغذائيقمة الإعالن مؤمتر 
ذائي، من خالل الـشراكة     التنسيق واحلوكمة الدوليني يف جمال األمن الغ       زيادة  )ل(  
 الـيت متثـل فيهـا جلنـة األمـن الغـذائي العـاملي               والتغذيـة لزراعـة واألمـن الغـذائي       أجـل ا  من  العاملية  

 أن من الـضروري حتـسني احلوكمـة العامليـة باالعتمـاد             من جديد على  عنصرا رئيسيا، والتأكيد    
  ؛ة وتعزيز الشراكات الفعالةلقائم املؤسسات اىعل

ــدرات يف      )م(   ــاء الق ــة إىل حتــسني بن ــود الرامي ــز اجله ــستدامة  تعزي  جمــال اإلدارة امل
ــات    ســيما الملــصائد األمســاك، و  ــار أن الــسمك مــصدر هــام للربوتين ــة، باعتب ــدان النامي  يف البل

  ؛ناصر مكافحة سوء التغذية واجلوع عنصر أساسي من عوأنهاحليوانية للماليني من الناس 

_______________ 

  .WSFS 2009/2منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، الوثيقة : انظر  )١٦(
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 ألزمـة   دعم إجياد استجابة شاملة ومنـسقة ملعاجلـة األسـباب املتعـددة واملعقـدة               )ن(  
 اعتمـــاد احلكومـــات الوطنيـــة واجملتمـــع الـــدويل حلـــوال سياســـية بطـــرق منـــهاالغـــذاء العامليـــة، 

 ألغــراض منــهاواقتــصادية واجتماعيــة وماليــة وتقنيــة علــى املــدى القــصري واملتوســط والطويــل، 
وميكــن ملنظمــات . لتخفيــف مــن آثــار التقلبــات الكــبرية يف أســعار األغذيــة يف البلــدان الناميــة  ا

  ؛أن تضطلع بدور هام يف هذا الصدد املعنيةم املتحدة األم
 لتعزيـــز اإلنتـــاج ، علـــى مجيـــع املـــستويات،بيئـــة مؤاتيـــة قويـــةهتيئـــة تـــشجيع   )س(  

 االســتثمارات العامــة بطــرق منــها الزراعــة يف البلــدان الناميــة،  جمــالواإلنتاجيــة واالســتدامة يف
يكفــي مــن اهلياكــل    مــايــاه وتــوفريواخلاصــة والتخطــيط الســتغالل األراضــي وكفــاءة إدارة امل 

األساســية الريفيــة، مبــا يف ذلــك الــري، وإجيــاد سالســل قويــة لألنــشطة الزراعيــة املولــدة للقيمــة 
وصول املزارعني إىل األسـواق واألراضـي والـسياسات واملؤسـسات االقتـصادية             فرص  وحتسني  

  ؛ الوطين والدويلينياعمة على املستوالد
مبن فيهم النساء، من أجل رفع إنتـاج طائفـة واسـعة مـن         دعم صغار املنتجني،      )ع(  

وصـــوهلم إىل األســـواق ســـبل احملاصـــيل التقليديـــة وغريهـــا مـــن احملاصـــيل واملاشـــية، وحتـــسني  
وحــصوهلم علــى االئتمانــات واملــدخالت وبالتــايل تعزيــز الفــرص املتاحــة أمــام الفقــراء لكــسب 

  ؛همتشمعيالدخل ورفع قدرهتم على شراء األغذية وحتسني سبل 
تعزيـــز تطـــوير  بزيـــادة معـــدل منـــو اإلنتاجيـــة الزراعيـــة يف البلـــدان الناميـــة         )ف(  

نقـل هـذه التكنولوجيـات      وب  ونـشرها  ة املستدامة املناسـبة واملعقولـة التكلفـة       يتكنولوجيا الزراع ال
لـيم  وفقا لشروط متفق عليها ودعم البحوث واالبتكارات الزراعية واخلـدمات اإلرشـادية والتع       

  ؛يف البلدان الناميةالزراعي 
 بطــرق منــهاذيــة ونوعيتــها زيــادة اإلنتــاج املــستدام ورفــع مــستوى تــوافر األغ   )ص(  

ــل  ــتثمار الطوي ــزارعني    متكــني  و األجــلاالس ــن امل ــالك م ــن الوصــول  صــغار امل إىل األســواق م
 على االئتمانات واملدخالت وحتسني التخطيط الستغالل األراضي وتنويـع احملاصـيل            واحلصول
صــول البلــدان الناميــة ها وإنــشاء اهلياكــل األساســية الريفيــة الكافيــة وتعزيــز إمكانيــة و وتــسويق

  ؛األسواق إىل
الوفــاء بااللتزامــات الــيت مت التعهــد هبــا لتحقيــق األمــن الغــذائي العــاملي وتــوفري    )ق(  

 االلتزامـات  ومنـها موارد كافيـة ميكـن التنبـؤ هبـا مـن خـالل قنـوات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف،                 
   العاملي؛ألمن الغذائيلتحقيق اكويال أنصوص عليها يف مبادرة امل

ة املـستدامة مثـل     يتنمية الزراع ال اليت تواجه يف حتقيق   التصدي للتحديات البيئية      )ر(  
نوعيـــة امليـــاه ومـــدى توفرهـــا وإزالـــة الغابـــات والتـــصحر وتـــردي األراضـــي والتربـــة والغبـــار  
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 التنـوع البيولـوجي   هبا وفقدان ميكن التنبؤ     ال ة اليت والفيضانات واجلفاف وأمناط األحوال اجلوي    
نقــل هــذه  وة املــستدامة املناســبة واملعقولــة التكلفــة يــتكنولوجيــا الزراعال ونــشروتعزيــز تطــوير 

  ؛كنولوجيات وفقا لشروط متفق عليهاالت
تأكيــد حــق كــل فــرد يف احلــصول علــى طعــام مــأمون وكــاف ومغــذ،  إعــادة   )ش(  

صول علــى غــذاء كــاف واحلــق األساســي لكــل فــرد يف أن يكــون    يتفــق مــع احلــق يف احلــ  مبــا
فـــاظ علـــى قدراتـــه حلاي يـــتمكن مـــن النمـــو علـــى حنـــو كامـــل و مـــأمن مـــن اجلـــوع، لكـــ يف

  ؛والعقلية البدنية
بــذل جهــود خاصــة لتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة للنــساء واألطفــال واملــسنني      )ت(  

  ؛ من خالل برامج هادفة وفعالةقليلي املنعةواألشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك األشخاص 
لتحديات اليت تواجهها الـشعوب األصـلية       للتصدي ل  التقدم   التعجيل يف إحراز    )ث(  

يف سياق األمن الغذائي، ويف هذا الـصدد، اختـاذ إجـراءات خاصـة ملكافحـة األسـباب اجلذريـة                     
  . أكثر من غريهاالرتفاع مستويات اجلوع وسوء التغذية لدى الشعوب األصلية

  
  توفري التعليم االبتدائي للجميع -  من األهداف اإلمنائية لأللفية٢دف اهل
 من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،   ٢ حتقيق اهلدف  من أجل إحراز التقدم   ب بالتعجيلنلتزم    - ٧١

  :منها بطرق
 التعلــيم علــى توجيــه مــن جديــد والتأكيــدإعمــال حــق كــل فــرد يف التعلــيم،    )أ(  

ــو ــصية   حنـ ــام لشخـ ــاء التـ ــه،  اإلمنـ ــعوره بكرامتـ ــسان وشـ ــسان  اإلنـ ــوق اإلنـ ــرام حقـ ــو احتـ وحنـ
   األساسية؛ واحلريات
للجميـع باالسـتناد إىل      التعلـيم االبتـدائي      توفريمواصلة إحراز تقدم حنو هدف        )ب(  

   سب اليت حتققت خالل العقد املاضي؛املكا
ــوفري فــرص        )ج(   ــها لت ــيم وداخل ــة خــارج نظــم التعل ــة احلــواجز الكائن ــيمإزال   التعل

يف حتقيـق    أساسيان   عامالنن املعرفة والتعليم    أل نظراميع األطفال،   جل  على حنو متكافئ   التعلمو
حتقيـــق مجيـــع األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة، و االقتـــصادي املـــستدام والـــشامل واملنـــصف النمـــو
 علــى التعلــيم والقيــام، بــدعم مــن اجملتمــع  علــى الــصعيد الــسياسي مواصــلة التأكيــد طريــق عــن

شجيع اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص واختــاذ التــدابري املالئمــة واحملــددة األهــداف   بتــ الــدويل،
وجـود    وتوفري الوجبات املدرسـية وكفالـة      الدراسةواملستندة إىل الدالئل، من قبيل إلغاء رسوم        

ميـع األطفـال   جلألوالد والبنات، وبعبارة أخرى توفري التعلـيم االبتـدائي         ل منفصلة   مرافق صحية 
  معقولة؛ ر وبتكلفةبشكل ميس
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 وشــىت أشــكال االســتبعاد والتفــاوتعــدم املــساواة لمعاجلــة األســباب اجلذريــة   )د(  
 منـها حتـسني     بطـرق  األطفـال غـري امللـتحقني باملـدارس،          سـيما   ال والتمييز اليت تـضر باألطفـال،     

م  فيها ومشاركتهم يف أنشطتها وحتقيقهم للتقـد       واستبقائهماملدارس  تسجيل األطفال يف    عملية  
ــن خــالل    ــالزم، م ــرامج حمــددة   و نظــام تعليمــي شــامل   إرســاءال اســتراتيجيات وسياســات وب

 تـوفري  بغـرض تـشجيع       وتنفيـذها  ،ة لعـدة قطاعـات     شـامل  هنـج األهداف واستباقية، مبـا يف ذلـك        
ــع    شــىت يفلعمــل لويف هــذا الــصدد، ينبغــي اختــاذ خطــوات إضــافية      . التعلــيم ومشولــه للجمي

 وخباصــة واإلخفــاق يف التعلــيم، رك الدراســة والرســوبعــات بغــرض خفــض معــدالت تــالقطا
  ة الفجوة بني اجلنسني يف التعليم؛بالنسبة للفقراء، وإزال

ويستلزم ذلـك   . كفالة توفري تعليم جيد والتقدم فيه من خالل النظام املدرسي           )هـ(  
مـن   وزيادة عدد املعلمني وحتـسني قـدراهتم         تراعي احتياجات املتعلم  إنشاء مدارس ومؤسسات    

ــدريب         ــالتوظيف والتـ ــة بـ ــسائل املتعلقـ ــاجل املـ ــني تعـ ــاملة للمعلمـ ــات شـ ــع سياسـ ــالل وضـ خـ
 مـن خـالل زيـادة     والتقييم وظروف العمل والتعليم ووضع املدرسـني  والتطور املهين  واالستبقاء

 الدراســة وحتــسني حالــة مكونــات املبــاين  قاعــات وتــشييد عــدد أكــرب مــن  ،القــدرات الوطنيــة
حتسني نوعية املناهج وحمتوياهتـا واملـواد الالزمـة للتربيـة والتعلـيم             وساسية   األ وهياكلهاالدراسية  

 تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت وتقيـيم         اإلمكانات الـيت توفرهـا    والتدريس واالستفادة من    
  ؛التعلم نتائج

عـن    وإمكانيـة التنبـؤ بـه،    تعزيز استدامة التمويـل الـالزم لـنظم التعلـيم الوطنيـة             )و(  
 ميزانيــات وطنيــة كافيــة للتعلــيم بغــرض حتقيــق أمــور منــها معاجلــة القيــود املتعلقــة   تــوفريطريــق

وينبغـي دعـم تلـك الـنظم مـن          .  األساسية واملوارد البـشرية واجلوانـب املاليـة واإلداريـة          باهلياكل
بـسبل   ألغراض التعلـيم،  وميكن التنبؤ به خالل املساعدة اإلمنائية والتعاون الدويل بشكل كاف        

مويــل وعيــة وابتكاريــة إزاء متويــل التعلــيم تكــون مكملــة ملــوارد التاع هنــج جديــدة وطمنــها اتبــ
  التقليدية وليست بديال هلا؛

مواصلة تنفيذ الربامج والتدابري الوطنية الرامية إىل القضاء على األميـة يف أحنـاء            )ز(  
 ٢٠٠٠ ام يف عــالــذي اعتمــد طــار عمــل داكــاريف إ املتعهــد هبــاالعــامل كجــزء مــن االلتزامــات 

 ننــوهويف هــذا الــصدد، . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةإطــار ، ويف )١٧(املنتــدى العــاملي للتعلــيم يف
 منــها تــوفري طرائــق بــسبللتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي ل القــيمباإلســهام 

  األمية؛ ربوية مبتكرة يف جمال حموت
_______________ 

التقريـر النـهائي للمنتـدى العـاملي للتعلـيم،      منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة،            : انظر  )١٧(
  ).٢٠٠٠باريس، ( ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٨‐ ٢٦داكار، السنغال، 
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ــة إىل      )ح(   ــة الرامي ــى التخطــيط   دعــم جهــود احلكومــات الوطني ــدراهتا عل ــز ق تعزي
 الـيت تـوفر التعلـيم، مبـا يتـسق مـع             اجلهـات للربامج التعليمية وإدارهتـا، عـن طريـق إشـراك مجيـع             

  سياسات والنظم التعليمية الوطنية؛ال
تركيــز االهتمــام بقــدر أكــرب علــى التحــول مــن التعلــيم االبتــدائي وااللتحــاق     )ط(  

   الرمسي والدخول إىل سوق العمل؛لتعليم غرياوبالتعليم الثانوي إىل التدريب املهين 
ــصر أساســي          )ي(   ــيم االبتــدائي كعن ــة تــوفري التعل ــود الراميــة إىل كفال ــز اجله تعزي

الطــوارئ اإلنــسانية والتأهــب هلــا، مــع ضــمان حــصول البلــدان   حــاالت عناصــر مواجهــة  مــن
 نظـم   عـادة إرسـاء   إلعلى طلبها، على دعم اجملتمع الدويل فيما تبذله مـن جهـود              املتضررة، بناء 

  .لديها التعليم
  

   تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة-  من األهداف اإلمنائية لأللفية٣اهلدف 
 من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،   ٣ اهلدف من أجل حتقيق   التقدم   بإحراز بالتعجيلنلتزم    - ٧٢

  :منها بطرق
ــة بتحقيــق   )أ(   ــيجني  إعــالن أهــدافاختــاذ اإلجــراءات الكفيل  )٦( ومنــهاج عمــل ب

 وااللتزامـات الـيت قـدمناها يف برنـامج          امسـة االثـنيت عـشرة الـواردة فيهمـا         وجماالت االهتمـام احل   
 والتزامــات وتعهــدات الــدول األطــراف يف اتفاقيــة  )١٨(عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة 

   ؛)٢٠( واتفاقية حقوق الطفل)١٩( التمييز ضد املرأة مجيع أشكالالقضاء على
لبنــات وجنــاحهن يف الدراســة عــن طريــق إزالــة إتاحــة التعلــيم لكفالــة إمكانيــة   )ب(  

 مـن خـالل تـدابري مـن قبيـل تـوفري التعلـيم               ،تعلـيم البنـات   لاحلواجز وتوسيع نطاق الدعم املقدم      
 املاليـة مـن قبيـل املـنح الدراسـية وبـرامج             ة والبيئة اآلمنة للدراسة وتوفري املساعد     ئي اجملاين االبتدا

ــة    تحــويالتلل ــسياسات الداعم ــشجيع ال ــة وت ــز ضــد   إل النقدي ــاء التميي ــات هن ــساء والفتي  يف الن
املــدارس حــىت كمــال الدراســة واحلــضور بغيــة اســتبقاء الفتيــات يف ، ورصــد معــدالت إالتعلــيم

  مستويات التعليم الثانوي؛

_______________ 

منشورات األمـم    (١٩٩٤سبتمرب  / أيلول ١٣‐ ٥ويل للسكان والتنمية، القاهرة،     تقرير املؤمتر الد    )١٨(
  .، املرفق١الفصل األول، القرار ) A.95.X111.18املتحدة، رقم املبيع 

  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١٩(
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد   )٢٠(
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ــرأة، ومتكــني ا  )ج(   ــر   ســيما المل ــيت تعــيش يف فق ــرأة ال ــسبل ، امل ــسياسات  ب ــها ال من
جتماعيــة واالقتــصادية الــيت تكفــل للمــرأة إمكانيــة الوصــول بــشكل تــام ومتكــافئ إىل مجيــع  اال

والتـدريب   الـتقين ، مبـا يف ذلـك التـدريب         اجليـد مستويات التعلـيم والتـدريب والتـدريب املهـين          
ة الكافيـة بتكلفـة      اخلدمات العامة واالجتماعيـ    وتوفري واألعمال احلرة،    للقيام باألعمال اإلدارية  

  ة؛معقول
 هتيئـة   املتعلقة بالـسياسة العامـة الـيت هتـدف إىل         تدابري  الكفالة استفادة املرأة من       )د(  
الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع، وفقا لاللتزامـات الـيت قدمتـها الـدول يف إطـار                 العمالة  

إىل تـشجيع  الراميـة  العامـة   ةالـسياس املتعلقـة ب تـدابري  الاتفاقيات منظمة العمل الدولية، مبا يشمل     
 التعلـيم الرمسـي     مـن  النساء والفتيات، مبن فيهن األمهات واحلوامل،        استفادةأمور منها إمكانية    

فرص متكافئة يف جمال العمل وتطوير املهارات وسد الفجوات القائمـة يف            إتاحة  الرمسي و  وغري
تقدمـه    مـا  ، مبـا يف ذلـك     غـري مـدفوع األجـر      واإلقـرار بعمـل املـرأة        النساء والرجال األجور بني   

  رعاية؛ من
ــات  اهلياكــلاالســتثمار يف   )هـ(   ــوفري ال األساســية وتكنولوجي ــدوي ت ، يف اجلهــد الي
 يف املناطق الريفية، مبا يفيـد النـساء والفتيـات عـن طريـق تقليـل حجـم عـبء األنـشطة                       وخباصة

ــيح الفرصــة       ــا يت ــا، مم ــيت يقمــن هب ـــزلية ال ــات لاملن ــساء وللدراســة للفتي ــال حــر  لن ــام بأعم ة للقي
  املشاركة يف سوق العمل؛ أو

يف  صــنع القــرار النــساء يف مجيــع عمليــات بزيــادة عــدداختــاذ التــدابري الكفيلــة   )و(  
ها االســتثمار يف اضــطالع املــرأة  منــبــسبلالــسياسي واالقتــصادي ومــشاركتهن فيهــا،  اجملــالني 

 اإلجـراءات    على الـصعيد احمللـي، وتـشجيع اختـاذ          يف هياكل وعمليات اختاذ القرار     قياديبدور  
لرجـــال والنـــساء يف املؤســـسات الـــسياسية  لالتـــشريعية املالئمـــة وهتيئـــة جمـــال عمـــل متكـــافئ  

ــساء والرجــال        ــني الن ــق التكــافؤ ب ــة إىل حتقي ــا الرامي ــف جهودن ــة، وتكثي ــشاركةواحلكومي  للم
  السالم؛ تها وبناءكأطراف مؤثرة يف مجيع مستويات عمليات منع نشوب النـزاعات وتسوي

 القوانني والـسياسات والـربامج الوطنيـة الـشاملة الراميـة إىل رفـع درجـة                 تعزيز  )ز(  
 يقـوض متـتعهن التـام       الـذي املساءلة والوعي ومنع مجيـع أشـكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات                

ة إىل القــضاء كفالــة إمكانيــة وصــول املــرأو تــها يف كــل مكــانجبميــع حقــوق اإلنــسان ومكافح
ــة هلــا  ــوفري احلماي ــام علــى اوت ــع مــرتكيب ذلــك العنــف     والقي ــالتحقيق مــع مجي لنحــو الواجــب ب

ومقاضــاهتم ومعاقبتــهم بغــرض القــضاء علــى اإلفــالت مــن العقــاب، مبــا يتفــق مــع التــشريعات   
   والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛الوطنية والقانون اإلنساين الدويل



A/RES/65/1 

24 

فـرص   القائمـة وال   والثغـرات  رصد التقـدم احملـرز       علىحتسني القدرات الوطنية      )ح(  
بيانـات املـصنفة حـسب       ال  واسـتعمال   من خالل حتـسني إعـداد      عن ذلك املتاحة وتقدمي التقارير    

  بسبل منها الدعم املقدم من اجملتمع الدويل؛، اجلنس والعمر
 املـساواة    جمـال  حتسني األثر الذي حتدثـه املـساعدة اإلمنائيـة يف إحـراز تقـدم يف                )ط(  

 مبــا يف ذلــك بنــاء ، خــالل األنــشطة احملــددة اهلــدفلنــساء والفتيــات مــنابــني اجلنــسني ومتكــني 
 وكذلك من خالل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وتعزيز احلوار بني اجلهات املاحنـة              ،القدرات

بغيـة كفالـة    والشركاء، مع القيام، حـسب االقتـضاء، بإشـراك اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص                  
  توفري التمويل الكايف؛

  بتكلفــة معقولــة،البــالغ الــصغرلــى التمويــل صول املــرأة عحــ تيــسري إمكانيــة   )ي(  
ــيما ال ــصغر،   س ــالغ ال ــان ب ــسهم  االئتم ــا ي ــسني     مم ــني اجلن ــساواة ب ــر وامل ــى الفق ــضاء عل   يف الق

  املرأة؛ ومتكني
يف ذلـك    وامللكيـة واألراضـي، مبـا   توفري السكن املالئمتشجيع ومحاية إمكانية     )ك(  

ــها مــللمــرأة ،احلــق يف املــرياث ــدابري     ومتكين ن ضــمان احلــصول علــى االئتمــان، مــن خــالل الت
   الدستورية والتشريعية واإلدارية؛املالئمة

ويف هـذا  .  وكفالة حـصوهلا علـى املـوارد اإلنتاجيـة     اقتصاديا ملرأةتعزيز متكني ا    )ل(  
الـــصدد، ينبغـــي تعزيـــز اإلدارة العامـــة املراعيـــة للمنظـــور اجلنـــساين، بغـــرض كفالـــة املـــساواة   

، مبــا يف  املنــافع يف مجيــع القطاعــاتوتقاســم يف ختــصيص املــوارد وبنــاء القــدرات اجلنــسني بــني
  .ذلك على صعيد احلكومات املركزية واحمللية

  
  حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةتعزيز الصحة العامة للجميع على الصعيد العاملي من أجل 

علــى الــصعيد  مــة للجميــع التقــدم يف جمــال تعزيــز الــصحة العا بالتعجيــل بــإحرازنلتــزم   - ٧٣
  :منها طرقب، العاملي

 مبـا يف ذلـك املـساواة والتـضامن     ، قيم ومبادئ الرعايـة الـصحية األوليـة      إعمال  )أ(  
ــة   ــة االجتماعي ــع مــن والعدال ــشفافية   واســتفادة اجلمي  اخلــدمات والعمــل املتعــدد القطاعــات وال

ية، ونـشري يف هـذا الـصدد        واملساءلة ومشاركة اجملتمع والتمكني، كأساس لتعزيـز الـنظم الـصح          
  ؛)٢١(آتا - أملا إىل إعالن

_______________ 

 ١٢‐ ٦،  آتــا، كازاخــستان‐ ملــؤمتر الــدويل املعــين بالرعايــة الــصحية األوليــة، أملــا  تقريــر ا: انظــر  )٢١(
  ).١٩٧٨جنيف، منظمة الصحة العاملية، ( ١٩٧٨سبتمرب /أيلول
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لرعايـة الـصحية    جيـدة ل   قدرة النظم الصحية الوطنية على تقدمي خدمات         دعم  )ب(  
  علــى أوســع نطــاق ممكــنخــدمات الرعايــة الــصحيةتــوفري ، وتــشجيع يتــوخى فيهــا اإلنــصاف

 احلـواجز  إلزالـة سياسـات عامـة   وضـع   عـن طريـق  ، للفئات الضعيفةاصة  خبمراكز اخلدمة، و   يف
 دعـم الـربامج    إىل جانـب  اسـتخدامها،   واليت حتول دون الوصول إىل خـدمات الرعايـة الـصحية            

  ؛ مع األولويات الوطنيةتتسقيت والتدابري والسياسات الدولية ال
ــوفري خــدمات    )ج(   ــة ت ــة  جمتمعي ــسورة التكلف ــة  لشــاملة ومي ــصحية األولي ــة ال لرعاي

التأهيـل  والرعايـة   وحـىت   زيز الصحة والوقاية من األمـراض       من تع استمراريتها  وتعزيزها لضمان   
اصـة يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة، هبـدف           خبمع إيالء اهتمام خاص للفقراء فـرادى ومجاعـات، و         

  هم حباجة إليها؛ماية الصحية جلميع من توفري احل
 تـــوفري خـــدماتبفعاليـــة خـــدمات الرعايـــة الـــصحية، مـــدى حتـــسني نوعيـــة و  )د(  
الـربامج  هنـج منـسقة علـى الـصعيد القطـري وزيـادة اسـتخدام        تبـاع  بارعايـة الـصحية    لل متكاملة
، مبـا يف ذلـك امليـاه        يف هـذا اجملـال     القطاعـات األخـرى   الـيت توفرهـا     ج اخلدمات   ادم وإ املشتركة

  ؛الصحية املرافقو
تعزيز النظم الصحية الـيت    جمال  االلتزام الدويل بدعم اجلهود الوطنية يف       الوفاء ب   )هـ(  

كأســاس لنــهج شــامل يتــضمن التمويــل  علــى حنــو منــصف  صــحية إىل تــوفري خــدمات  ؤديتــ
ــة    ــدريب القــوى العامل ــصحي وت ــصحة  ال ــة واللقاحــات  ها وشــراء واســتبقاءيف جمــال ال األدوي
  ؛ ونظم املعلومات وتقدمي اخلدماتوتوزيعها وإنشاء اهلياكل األساسية

مـن  تقنيـة وتـوفري املرافـق الـصحية         األساسية واملوارد البـشرية وال    اهلياكل  تعزيز    )و(  
خــدمات الرعايــة الــصحية والقــدرة علــى  االســتفادة مــنحتــسني الــنظم الــصحية وضــمان أجــل 

احلــصول علــى ميــاه الــشرب و يف املنــاطق الريفيــة والنائيــة، وخباصــة وجودهتــا، هــاحتمــل تكاليف
 نـسبة الـسكان   خبفـض  االلتـزام مراعاة ، مع  على حنو مستداماألساسيةالصحية  رافق  املاملأمونة و 

األساسـية بـصورة مـستدامة إىل       الـصحية   رافـق   املحيصلون على مياه الـشرب املأمونـة و         ال الذين
  ؛املياه عن طريق كوسيلة ملكافحة األمراض املنقولة ٢٠١٥النصف حبلول عام 

علــى أمهيــة النــهج املتعــددة القطاعــات واملــشتركة بــني الــوزارات يف   التأكيــد   )ز(  
 تعزيـز الـصحة ومحايتـها، والتأكيـد         تكتسي أمهية بالغة يف   سياسات الوطنية اليت     وتنفيذ ال  صوغ

، بالتعــاون مــع منظمــات اجملتمــع  الرئيــسي بالــدور ستــضطلععلــى أن احلكومــات مــن جديــد 
املــدين، مبــا يف ذلــك األوســاط األكادمييــة والقطــاع اخلــاص، يف تنفيــذ االســتراتيجيات الوطنيــة   

 تـوفري خـدمات   مات االجتماعية ويف إحـراز تقـدم حنـو ضـمان            وخطط العمل بشأن تقدمي اخلد    
  ؛إنصافا صحية أكثر



A/RES/65/1 

26 

اع طرق منها مـشاركة اجملتمـع املـدين والقطـ         بحتسني اإلدارة الصحية الوطنية،       )ح(  
، حـسب االقتـضاء، لـضمان       تعزيز الـدعم الـدويل    و ينخراآلاملعنيني   وأصحاب املصلحة اخلاص  

يات، لتحـد ا مواجهـة على  جعلها قادرة    بشكل جيد و   ااده وإعد ة الوطني ةاستدامة النظم الصحي  
  ؛واألوبئة مبا فيها األزمات

 ، الـصحية  والتوعيـة وضع سياسات وإجراءات مالئمة لتعزيز التثقيف الصحي          )ط(  
 الــصحة، ويف بعــض احلــاالت بــأمور الــشباب، مــن أجــل التــصدي لــنقص الــوعي بــني وخباصــة

واألطفـال  للنـساء    تـوفري اخلـدمات الـصحية     دون   بـشكل كـبري   املمارسات الـضارة الـيت حتـول        ب
وسـيلة   هومتكـني املـرأة باعتبـار     بـني اجلنـسني      حقـوق اإلنـسان وتعزيـز املـساواة          مراعـاة وضمان  
لتـصدي لوصـم األشـخاص املـصابني بفـريوس نقـص            ا ملعاجلة صـحة النـساء والفتيـات و        ةأساسي

  ؛اإليدز واملتأثرين هبماوية املناعة البشر
تتـيح تـصنيف   م نظـم مجـع ورصـد وتقيـيم البيانـات الوطنيـة الـيت          دعم استخدا   )ي(  

ني تحـس وإبـداء اآلراء ل    على خدمات الرعاية الصحية حسب اجلنس        األشخاص الذين حيصلون  
  ؛فعالية النظم الصحية وجودهتا

 جـدواها ملواجهـة التحـديات    ت الـيت ثبتـ  واألنشطةتعزيز فعالية النظم الصحية       )ك(  
ارتفــاع نــسبة اإلصــابة بــاألمراض غــري املعديــة واإلصــابات ، مــن قبيــل الناشــئة يف جمــال الــصحة

  ؛األخطار الصحية البيئية واملهنية و،والوفيات النامجة عن حوادث الطرق
ــتعراض   )ل(   ــوظفني وتدريبــهم واســتبقائهم،     سياسات الــاس ــة الســتقدام امل الوطني
 املــستفادة،  ســاس الــدروس ، علــى أيف جمــال الــصحة  خطــط وطنيــة للقــوى العاملــة    ووضــع

تـوزيعهم غـري    و الـنقص يف أفريقيـا،       سيما ال، و ةالصحيف جمال   ملشكلة نقص العاملني     يتصدلل
املتكافئ داخل البلدان، مبـا يف ذلـك يف املنـاطق النائيـة والريفيـة، ويف مجيـع أحنـاء العـامل، األمـر                        

إلجراءات الوطنيـة   إدراك أمهية ا   ويف هذا الصدد  ،  الذي يقوض النظم الصحية يف البلدان النامية      
حصول اجلميع علـى خـدمات الرعايـة الـصحية الـيت تأخـذ يف االعتبـار        إمكانية  والدولية لتعزيز   

ضـوء   ، يف ةالـصح يف جمـال    املهـرة    البلـدان الناميـة يف اسـتبقاء العـاملني           هـا التحديات اليت تواجه  
لعـاملني يف جمـال   يـف ا للممارسـات املتعلقـة بتوظ     ملنظمـة الـصحة العامليـة     العامليـة   دونـة   املاعتماد  
   اليت يكون االلتزام هبا طوعيا؛)٢٢( على الصعيد الدويلالصحة

_______________ 

مـايو  / أيار٢١‐ ١٧مجعية الصحة العاملية الثالثة والستون، جنيف،      منظمة الصحة العاملية،    : انظر  )٢٢(
  ).WHA63/2010/REC/1 (، القرارات واملقررات، املرفقات٢٠١٠
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تبـادل أفـضل املمارسـات يف جمـال         بـسبل منـها     مواصلة تعزيز التعاون الدويل،       )م(  
 هاعلى األدوية وتشجيع تطوير التكنولوجيا ونقلـ      وتعزيز إمكانية احلصول    تعزيز النظم الصحية    

جيدة بأسـعار معقولـة وتعزيـز إنتـاج األدويـة           ونة وفعالة   وممأاج أدوية   بشروط متفق عليها وإنت   
 واللقاحـات وغريهـا مـن الـسلع الـصحية وتـدريب         حتمل عالمة جتارية    اليت ال   واألدوية املبتكرة

ــصحة واســتبقائهم والعمــل     ــاملني يف جمــال ال ــى الع ــؤ ب  ضــمان عل ــة التنب ــز إمكاني ــاون تعزي التع
ــدوليني، وبـــصفة خا  ــارجي،  واملـــساعدة الـ ــة التمويـــل اخلـ ــساقهما صـ  وحتـــسني تنـــسيقهما واتـ

ــع ــدرات     مـ ــاء القـ ــة لبنـ ــات الوطنيـ ــزز الـــنظم     ل وتوفريمهـــااألولويـ ــسبل تعـ ــة بـ ــدان املتلقيـ لبلـ
  ؛الوطنية الصحية

ــوير     )ن(   ــوث والتطـ ــن البحـ ــد مـ ــراء املزيـ ــشجيع إجـ ــارف تـ ــادل املعـ ــوفري  وتبـ  وتـ
تـسهيل حـصول    بطـرق منـها     ة،  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجـل الـصح       واستخدام  

 ؛ان النامية، عليها بأسعار معقولة البلدسيما المجيع البلدان، و

القطــاعني العــام واخلــاص لتقــدمي اخلــدمات الــصحية،      بــني شراكة الــتعزيــز   )س(  
 علـى حنـو مبتكـر، وتطـوير         ،وتشجيع تطوير تكنولوجيـات جديـدة ميـسورة التكلفـة وتطبيقهـا           

 ؛البلدان الناميةعلى وجه اخلصوص ة التكلفة حتتاجها ميسورولقاحات وأدوية جديدة 

 الـيت يـضطلع     عام العامليـة لـصحة املـرأة والطفـل         األمني ال  ستراتيجيةباالترحيب    )ع(  
عـدد   خفـض  مـن أجـل   هبا ائتالف واسع من الشركاء، لدعم اخلطط واالسـتراتيجيات الوطنيـة            

بوصـف    إىل حـد كـبري     سـن اخلامـسة    دونواألطفـال   النفاسية ووفيـات املواليـد اجلـدد        وفيات  ال
 الـشديدة   األنـشطة وضـع جمموعـة متكاملـة مـن         ل تكثيف اجلهـود  مسألة ملحة، عن طريق     ذلك  

قطاعـات مثـل الـصحة والتعلـيم واملـساواة بـني            شـىت ال  األثر ذات األولوية، وتـضافر اجلهـود يف         
 ؛ واحلد من الفقر والتغذيةواملرافق الصحيةاجلنسني واملياه 

 أيضا مبختلف املبادرات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة املتعلقـة جبميـع              الترحيب  )ف(  
اليت يضطلع هبـا علـى الـصعيد الثنـائي ومـن خـالل              املبادرات  األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا فيها      

يات الوطنيــة يف قطاعــات مثــل بــني بلــدان اجلنــوب، لــدعم اخلطــط واالســتراتيج فيمــا التعــاون 
ــيمالــصحة ــاه اة بــني اجلنــسني واملــساو والتعل  واحلــد مــن الفقــر  واملرافــق الــصحية والطاقــة واملي

 دونواألطفــــال النفاســــية ووفيــــات املواليــــد اجلــــدد وفيــــات الوالتغذيــــة، كوســــيلة خلفــــض 
 .اخلامسة سن

 وفيات األطفالخفض  - من األهداف اإلمنائية لأللفية ٤اهلدف 

ف اإلمنائيـة لأللفيـة،   األهدا  من٤ف تقدم من أجل حتقيق اهلد  الإحراز  ببالتعجيل  لتزم  ن  - ٧٤
 :بطرق منها
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ــضاعفة  )أ(   ــة   مـ ــراض الطفولـ ــة أمـ ــة إىل معاجلـ ــود الراميـ ــل  اجلهـ ــشكل متكامـ ،  بـ
ــسية لوفيــات األطفــال، مبــا فيهــا وفيــات     ســيما الو ــة إىل معاجلــة األســباب الرئي ــدابري الرامي  الت

احلــصر،   البيل املثــال، ومــن هــذه األســباب، علــى ســ املواليــد اجلــدد واألطفــال والوقايــة منــها 
 عـن طريـق وضـع       ه حتقيق ، األمر الذي ميكن    واإلسهال واملالريا وسوء التغذية    االلتهاب الرئوي 

 علـى قيـد     وتنفيذ وتقييم استراتيجيات وسياسات وبرامج وطنية مناسبة هتدف إىل بقـاء الطفـل            
ــاة ــوالدة    ،احلي ــل ال ــة قب ــدابري وقائي ــصري    واختــاذ ت ــت ق ــل حــدوثها بوق ــدهاوقب ــيم ، وبع  والتطع

ــة واملستحــضرات    والتحــصني  ــة والعمــل علــى ضــمان أن تكــون األدوي ــات الطبي والتكنولوجي
 وباإلضــافة إىل ذلــك، ميكــن حتقيــق ذلــك عــن طريــق حتــسني .الطبيــة متاحــة وميــسورة التكلفــة

التوليـد   صـحية حمـددة، ومنـها رعايـة          بتدابريتعزيز القيام   والتغذية، مبا فيها التغذية قبل الوالدة،       
ارئ وتوفري عناصر مدربة لإلشراف علـى الـوالدة للحـد مـن وفيـات األمهـات         ويف حاالت الط  

 عنـصرا رئيـسيا     ، مبـا يف ذلـك املـوارد املاليـة         ،وسيظل الدعم الدويل للجهود الوطنيـة     . واألطفال
 ؛الصدد يف هذا

 وتوسـيع نطاقهـا باعتبارهـا     بـرامج الوقايـة والتلقـيح       إحراز النجـاح يف      مواصلة  )ب(  
 ض وفيـــات األطفـــال، مبـــا يف ذلـــك محـــالت التلقـــيح ضـــد احلـــصبةفـــخلفعاليـــة الـــسبل ر أكثـــ
 من خالل ضمان التمويل الكـايف وااللتـزام الـسياسي والتنفيـذ            ، والسل  والكزاز األطفال وشلل
 ؛اصة يف البلدان ذات األولويةخب ملراقبة األنشطة، والواعي

ال من خـالل جمموعـة متكاملـة        اختاذ اإلجراءات الكفيلة بتحسني تغذية األطف       )ج(  
 يــةليكمغــذيات ت احلــصول علــى طعــام مغــذ ومســيما ال واخلــدمات األساســية، واألنــشطةمــن 

مبكر وتوفري املعلومـات عـن الرضـاعة        يف وقت    تهامناسبة والوقاية من أمراض اإلسهال ومعاجل     
 ؛ ودعمهمااحلادالطبيعية اخلالصة وعن معاجلة سوء التغذية 

مكافحــة املالريــا وتوســيع نطــاق اســتخدام      يفلتقــدم احملــرز  احلفــاظ علــى ا   )د(  
 ات؛شراحلالناموسيات املعاجلة مببيدات 

 واإلسهال مـن خـالل زيـادة اسـتخدام تـدابري      االلتهاب الرئويتعزيز مكافحة     )هـ(  
وقائية وعالجية فعالة للغاية ثبتت جناعتها، فضال عن استخدام وسائل جديـدة، مثـل اسـتخدام                

 ؛ ميسورة التكلفة حىت يف أفقر البلدانةقاحات جديدل

لتعزيــز فــرص الكــبري تــأثري وضــيح المــضاعفة اجلهــود، مبــا يف ذلــك التوعيــة، لت  )و(  
املرافـق الـصحية والعنايـة بالنظافـة الشخـصية، مبـا يف              وفرياحلصول على مياه الشرب املأمونة وت     

 ؛اإلسهال مراضأل جةنتيوفيات األطفال معدل  احلد من يفذلك غسل اليدين بالصابون، 
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فــريوس نقــص املناعــة اإلصــابة ب اجليــل القــادم مــن وقايــةضــمان علــى العمــل   )ز(  
فـريوس مـن األم     ال انتقـال    للوقاية مـن   على وجه السرعة   موسعة ودائمة    خدماتتوفري  بالبشرية  

 لألطفـال املـصابني      العـالج  خـدمات  وزيادة فرص احلـصول علـى        ،إىل الطفل، وحتسني نوعيتها   
 . البشرية نقص املناعة بفريوس

  
 حتسني صحة األمهات  -  من األهداف اإلمنائية لأللفية٥اهلدف 

ف اإلمنائيـة لأللفيـة،    من األهدا٥تقدم من أجل حتقيق اهلدف   الإحراز  ببالتعجيل  نلتزم    - ٧٥
 :منها بطرق

اختــاذ اخلطــوات الالزمــة إلعمــال حــق كــل إنــسان يف التمتــع بــأعلى مــستوى    )أ(  
 ؛ الصحة اجلنسية واإلجنابيةيف ذلكصحة البدنية والعقلية، مبا ممكن من ال

سائل الــصحة اإلجنابيــة وصــحة األم والطفــل، مبــا يف ذلــك صــحة  ملــ التــصدي  )ب(  
 وتـوفري   تـوفري الرعايـة قبـل الـوالدة       تنظـيم األسـرة و    ، على حنو شامل، بطرق منها       املواليد اجلدد 

وليــد يف حــاالت الطــوارئ ورعايــة املواليــد  رعايــة التعناصــر مدربــة لإلشــراف علــى الــوالدة و 
مثـل فـريوس نقـص املناعـة         نسي،اجل العدوى واألمراض اليت تنتقل باالتصال    الوقاية من   و اجلدد

تقـدم خـدمات رعايـة صـحية متكاملـة سـهلة       يف إطار نظم صـحية معـززة    البشرية، ومعاجلتها،   
 ؛اجملتمعيةاملنال وميسورة التكلفة، تشمل الرعاية الوقائية والسريرية 

علـى ضـرورة    ونؤكـد    .على هنج فعالة متكاملة ومتعـددة القطاعـات       االعتماد    )ج(  
، مبا يف ذلك إدماج خـدمات تنظـيم   ٢٠١٥ حبلول عام  للجميع توفري خدمات الصحة اإلجنابية   

 ؛األسرة والصحة اجلنسية والرعاية الصحية يف االستراتيجيات والربامج الوطنية

 ملعاجلة األسباب اجلذرية املترابطـة لوفيـات        األصعدة مجيع   اختاذ إجراءات على    )د(  
ــضارة و     ــة واملمارســات ال ــوفر األمهــات واعــتالهلن، مثــل الفقــر وســوء التغذي  خــدمات عــدم ت

 وإيـالء  ،عليم وعدم املساواة بـني اجلنـسني  الرعاية الصحية املالئمة وسهلة املنال واملعلومات والت    
 ؛ النساء والفتياتضدلعنف اهتمام خاص للقضاء على مجيع أشكال ا

 الطـرق   كثـر رجـال والـشباب معلومـات عـن أ         النساء وال  أن تتاح جلميع  كفالة    )هـ(  
  انتــشارا وإمكانيــة االســتفادة منــها املقبولــة اآلمنــة والفعالــة وامليــسورة التكلفــة لتنظــيم األســرة  

 ؛اختيارها وكيفية

ر مقـدمي الرعايـة الـصحية     وتعزيـز دو  للتوليد  التوسع يف توفري الرعاية الشاملة        )و(  
املهرة، مبن فيهم القابالت واملمرضات، عن طريق تدريبـهن واسـتبقائهن، مـن أجـل االسـتفادة                 

 هبـن، وكـذلك     االكاملة من طاقاهتن بوصفهن مقدمات خدمات رعاية صحية لألمهات موثوقـ          
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 الرمسـي يف  التـدريب الرمسـي وغـري   نطاق تنظيم األسرة يف اجملتمعات احمللية، وتوسيع  التوسع يف   
ميـع مقـدمي خـدمات    جمال رعاية الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة وتنظـيم األسـرة ورفـع مـستواه جل         

 التواصـل  واملرشدين الصحيني ومديري الصحة، مبا يف ذلك التـدريب يف جمـال              الرعاية الصحية 
  .بني األشخاص وتقدمي املشورة

  
اإليـدز واملالريـا    /ناعـة البـشرية   مكافحة نقـص امل    -  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٦اهلدف  

  وغريمها من األمراض
 ، من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة  ٦ حتقيق اهلدف  من أجل  التقدم   بالتعجيل بإحراز  نلتزم  - ٧٦

 :منها بطرق

الوقايـة مـن فـريوس      خـدمات   مضاعفة اجلهـود الراميـة إىل اسـتفادة اجلميـع مـن               )أ(  
 مـن  ٦عايـة والـدعم كخطـوة أساسـية لتحقيـق اهلـدف       العـالج والر اإليدز و /ص املناعة البشرية  نق

 األهداف اإلمنائية لأللفية وكمسامهة يف بلوغ األهداف األخرى من األهداف اإلمنائية لأللفية؛

 عـن طريـق  تكثيف جهود الوقاية بدرجة كبرية وتعزيز احلـصول علـى العـالج        )ب(  
 احلد من ضعف األشـخاص األكثـر        رفع مستوى الربامج املنسقة تنسيقا استراتيجيا والرامية إىل       

 الطبيــة البيولوجيــة  األنــشطة لإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، واجلمــع بــني       عرضــة
متكــني النــساء واملراهقــات مــن أجــل تعزيــز   وعــن طريــق والــسلوكية واالجتماعيــة واهليكليــة،  

تعزيـز  طريق  وعن  قدرهتن على محاية أنفسهن من خطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية،            
ــها   ــسان ومحايتـ ــوق اإلنـ ــع حقـ ــد و. مجيـ ــال بـ ــة   يف  ىأن تراعـ ــروف احملليـ ــة الظـ ــرامج الوقايـ بـ

واألخالقيات والقيم الثقافية مبا يشمل اإلعالم والتثقيف واالتصال وبلغات تفهمهـا اجملتمعـات              
 ينطـو  مـن أمنـاط الـسلوك الـيت ت        هبـدف احلـد   احمللية أكثر من غريها وعلى حنو حيترم الثقافـات،          

املخاطرة وتـشجيع الـسلوك اجلنـسي املـسؤول، مبـا يف ذلـك االمتنـاع عـن ممارسـة اجلـنس                  على  
 ومنها الرفـاالت الذكريـة واألنثويـة    ، وتوسيع نطاق احلصول على السلع األساسية ،واإلخالص

 ، من األضـرار املتـصلة بتعـاطي املخـدرات         من أجل احلد  هود  اجل وبذل   ،ومعدات احلقن املعقمة  
 وتـوفري إمـدادات الـدم    ، احلصول على املشورة والفحص بشكل طـوعي وسـري   وتوسيع نطاق 

 باالتـصال اجلنـسي، والعمـل علـى تعزيـز           يت تنتقـل  املأمونة والعالج املبكر والفعـال لألمـراض الـ        
الـــسياسات الـــيت تكفـــل الوقايـــة الفعالـــة واإلســـراع يف إجـــراء املزيـــد مـــن البحـــث والتطـــوير  

  واللقاحات؛ ذلك مبيدات امليكروباتمبا يف الستحداث أدوات جديدة للوقاية، 
، ممـا يتطلـب     اإليدز من منظور إمنـائي    / البشرية التعامل مع فريوس نقص املناعة      )ج(  

اسـتراتيجيات متعـددة القطاعـات      وضـع   شبكة وطنية من املؤسسات الـسليمة والعمليـة و        إنشاء  
 بفـريوس نقـص املناعـة       يف جمال الوقاية والرعاية والدعم، والتصدي لوصم األشـخاص املـصابني          

البـــشرية والتمييـــز ضـــدهم وتعزيـــز اإلدمـــاج االجتمـــاعي ورد االعتبـــار وزيـــادة املـــشاركة يف  
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بذل اجلهود الوطنية يف جمال الوقاية مـن فـريوس نقـص            والتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية      
جلهـود الراميـة إىل     اإليدز وتوفري العالج والرعاية والدعم للمصابني به وتـدعيم ا         /املناعة البشرية 

   من األم إىل الطفل؛فريوس نقص املناعة البشريةالقضاء على انتقال اإلصابة ب
ــادرات        )د(   ــروابط بــني املب ــة ال ــدعيم وتقوي ــدة لت ــاء شــراكات اســتراتيجية جدي بن

ــة،        ــصحة والتنمي ــصلة بال ــادرات األخــرى ذات ال ــشرية واملب ــة بفــريوس نقــص املناعــة الب املتعلق
 التعـاون الـدويل والـشراكات الدوليـة، بتوسـيع نطـاق       عـن طريـق  ى قدر ممكن، والقيام إىل أقص  

تـوفري  واإليـدز،   /القدرة الوطنية على تنفيذ برامج شاملة ملكافحة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية              
ــنظم         ــة مــن العــالج املــضاد للفريوســات العكوســة بطــرق تعــزز ال ــر فعالي ــدة وأكث ــواع جدي أن

استخدام برامج مكافحة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           لقائمة، و تماعية والصحية الوطنية ا   االج
ــوفري اخلــدمات  ــادة ت ــاإلجراءات الالزمــة إلدمــاج   . كأســاس لزي ــل، يف هــذا الــصدد، ب والتعجي

املعلومات واخلدمات املتصلة بفريوس نقص املناعـة البـشرية يف بـرامج الرعايـة الـصحية األوليـة                  
ك تنظيم األسرة الطوعي وصـحة األم والطفـل، والعـالج           والصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذل     
واألمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال اجلنـسي وتـوفري الرعايـة               Cمن السل وفـريوس التـهاب الكبـد         

اإليـدز، فـضال    /املعرضني لإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية       لألطفال املصابني أو اليتامى أو    
  عن التغذية والتعليم الرمسي وغري الرمسي؛

لزيـادة املتوقعـة يف     التـصدي ل  التخطيط لالستدامة الطويلة األجل، مبا يف ذلـك           )هـ(  
الطلــب علــى أنــواع أدويــة مــن اجلــيلني الثــاين والثالــث ملعاجلــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية     

  والسل؛ واملالريا
تعزيــز الــدعم املقــدم إىل البلــدان املتــضررة هبــدف التــصدي لإلصــابة املتزامنــة     )و(  

متعـددة والـشديد املقاومـة      املقاوم ألدويـة     السل   وكذلكوس نقص املناعة البشرية والسل،      بفري
  لألدوية بطرق منها الكشف املبكر جلميع أشكال مرض السل؛

مواصــلة اجلهــود والــربامج الوطنيــة، بــدعم مــن اجملتمــع الــدويل، مــن أجــل           )ز(  
االسـتراتيجيات الفعالـة للوقايـة      التصدي للتحديات اليت ميثلها مرض املالريا مـن خـالل تـدعيم             

والتشخيص والعالج بطرق منها كفالة إمكانيـة احلـصول علـى أدويـة ميـسورة التكلفـة وفعالـة                   
 وكفالــة توافرهــا، ويــشمل ذلــك العــالج املركــب ا جتاريــاحتمــل امســ  الوعاليــة اجلــودة وأدويــة

ات املتينــة املعاجلــة وإحــراز تقــدم يف اســتخدام الناموســي املكــون أساســا مــن مــادة أرتيميــسينني،
  البحوث اجلارية لإلنتاج السريع للقاحات املالريا؛تعزيز مببيدات احلشرات ملكافحة املالريا، و

ــة        )ح(   ــة املهملـ ــاطق املداريـ ــراض املنـ ــن أمـ ــة مـ ــة إىل الوقايـ ــود الراميـ ــد اجلهـ جتديـ
م الوطنيـة   ومعاجلتها، وخدمات الوقاية من املالريا والسل ومعاجلتهما بطرق منـها حتـسني الـنظ             
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للمعلومات الصحية وتعزيـز التعـاون الـدويل واإلسـراع يف إجـراء املزيـد مـن البحـث والتطـوير                     
  واستحداث لقاحات وأدوية جديدة واعتماد استراتيجيات شاملة للوقاية؛

االضـــطالع بـــإجراءات متـــضافرة واســـتجابة منـــسقة علـــى الـــصعيد الـــوطين    )ط(  
 مالئمة للتحـديات اإلمنائيـة والتحـديات األخـرى الـيت            واإلقليمي والعاملي بغية التصدي بصورة    

أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة وأمـراض الـسرطان        سـيما     ال تطرحها األمراض غـري املعديـة،     
اجتمـاع اجلمعيـة العامـة      إحـراز النجـاح يف      وأمراض اجلهاز التنفسي والسكري، والعمـل علـى         

  ؛٢٠١١ الرفيع املستوى يف عام
الوقايــة مــن فــريوس خــدمات  حــصول اجلميــع علــى ن أجــلمــتعزيــز اجلهــود   )ي(  

نقص املناعة البشرية والعالج والرعاية والـدعم، وتقويـة مكافحـة املالريـا والـسل وغريمهـا مـن                   
األمراض بطرق منها توفري التمويل الكايف للـصندوق العـاملي ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا                  

الثنائيـة   اديقها وبراجمهـا وغريهـا مـن القنـوات        األمم املتحدة وصـن   منظومة  ومن خالل وكاالت    
واملتعددة األطراف وتدعيم آليات التمويل االبتكارية، حسب االقتضاء، واملسامهة يف اسـتدامة            

  . التصدي للفريوس يف األجل الطويل
  

  كفالة االستدامة البيئية -  من األهداف اإلمنائية لأللفية٧اهلدف 
 ، من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة  ٧ حتقيق اهلدف  من أجل قدم   الت بالتعجيل بإحراز  نلتزم  - ٧٧

  :منها بطرق
مواصلة السعي إىل حتقيـق التنميـة املـستدامة وفقـا للمبـادئ الـواردة يف إعـالن                    )أ(  

ومـع مراعـاة     ، مبا فيها مبـدأ املـسؤوليات املـشتركة ولكـن املتباينـة،            )٢٣(ريو بشأن البيئة والتنمية   
ف تنفيذ نتائج مؤمترات القمة الرئيـسية املتعلقـة بالتنميـة املـستدامة             قدرات كل من البلدان، هبد    

  التصدي للتحديات اجلديدة والناشئة؛و
مواصلة السعي إىل حتقيق التنميـة املـستدامة مـن خـالل أطـر التخطـيط املتـسق                    )ب(  

 الظــروف الوطنيــة، والقــدرة  يالئــموالــشامل اململوكــة وطنيــا واعتمــاد تــشريعات وطنيــة، مبــا   
وتـوفري املـوارد    الئمة على التنفيذ ودعم البلدان النامية يف هذا الصدد من أجل بناء القـدرات               امل

 وتعزيــز تطــوير ونــشر التكنولوجيــا املــستدامة املالئمــة وامليــسورة التكلفــة، ونقــل هــذه   املاليــة،
  التكنولوجيات بشروط متفق عليها بني األطراف؛

_______________ 

ــو دي جــانريو،        )٢٣( ــة، ري ــة والتنمي ــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئ ــر م ــران١٤‐ ٣تقري ــه / حزي يوني
 A.93.I.8منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع   ( القــرارات الــيت اختــذها املــؤمتر ، اجمللــد األول،١٩٩٢

  .األول  ، املرفق١، القرار )والتصويب
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افحـة التـصحر يف البلـدان الـيت تعـاين مـن           ملكاألمـم املتحـدة     دعم تنفيذ اتفاقية      )ج(  
جملتمـع  تـضافر جهـود ا     عـن طريـق   ،  )٢٤(فريقيـا أو من التـصحر، وخباصـة يف أ       /د و اجلفاف الشدي 

 القاحلـة   هالتصدي ألسباب التصحر وتدهور األراضي يف املناطق القاحلة وشـب         سبيل   يفالدويل  
 ٣  و٢  و ١ ا يتماشـى مـع املـواد      واجلافة وشبه الرطبة وما يترتب عليهما من آثار يف الفقـر، مبـ            

من االتفاقية ومع مراعاة اخلطة وإطار العمل االستراتيجيني لفتـرة العـشر سـنوات لتعزيـز تنفيـذ              
، ودعــم تبــادل أفــضل املمارســات والــدروس املــستفادة بطــرق )٢٥()٢٠١٨-٢٠٠٨( االتفاقيــة

  التنبؤ هبا؛منها التعاون اإلقليمي، وتعبئة املوارد املالية الكافية واليت ميكن 
ــذ        )د(   ــع املــستويات مــن أجــل التنفي ــسياسيني علــى مجي ــزام والعمــل ال ــز االلت تعزي

الفعال لألهداف العاملية املتعلقة بالغابات واإلدارة املستدامة للغابات جبميـع أنواعهـا بغيـة احلـد                
 الذين يعتمدون على الغابـات مـن خـالل        األشخاصمن فقدان الغطاء احلرجي وحتسني معيشة       

 ومـشاركة اجملتمعـات احملليـة وجمتمعـات         )٢٦(تحداث هنج شامل أكثر فعالية لتمويل األنـشطة       اس
ــسكان األصــليني   ــيني اآلخــرين  ال ــى   وأصــحاب املــصلحة املعن ــشجيع احلوكمــة الرشــيدة عل  وت

 الــيت تــشكلها األنــشطة لألخطــاراملــستويني الــوطين والــدويل وتعزيــز التعــاون الــدويل للتــصدي 
  املشروعة؛ غري

 تنفيـذا   )٢٧(مواصلة السعي إىل تنفيذ األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولـوجي           )هـ(  
 يفلتزامـات   العنـد االقتـضاء، بطـرق منـها الوفـاء با            يف التنفيـذ،   للثغـرات فعاال ومتسقا والتصدي    

 منـها صـون وحفـظ       بطـرق احلـد مـن معـدل فقـدان التنـوع البيولـوجي بدرجـة كـبرية                 يتعلـق ب   ما
ت وممارسات اجملتمعات احمللية وجمتمعات الـسكان األصـليني ومواصـلة اجلهـود             املعارف وابتكارا 

. بــشأنههــا والتفـاوض   منافع وتقاسـم املــواردلحــصول علـى  ل وضــع نظـام دويل  مــن أجـل اجلاريـة  
لــدول األطــراف يف اتفاقيــة ؤمتر االجتمــاع العاشــر ملــيف ا نتيجــة ناجحــة  التوصــل إىلونتطلــع إىل

ــاالتنــــوع البيولــــوجي املقــــرر  تــــشرين ٢٩ إىل ١٨لفتــــرة مــــن  اليابــــان يف ا، عقــــده يف ناغويــ
  ؛٢٠١٠ أكتوبر/األول

دعــم تنفيــذ الــسياسات واالســتراتيجيات الوطنيــة للجمــع، حــسب االقتــضاء،   )و(  
بني زيادة اسـتخدام مـصادر الطاقـة اجلديـدة واملتجـددة والتكنولوجيـات املنخفـضة االنبعاثـات                  

 للطاقـة، مبـا يف      طـورة دة االعتمـاد علـى التكنولوجيـات املت       وزيادة كفاءة اسـتخدام الطاقـة وزيـا       
_______________ 

  .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، اجمللد موعة املعاهداتجماألمم املتحدة،   )٢٤(
)٢٥(  A/C.2/62/7املرفق ،.  
دة املعـــين بالغابـــات   ـــــ دى األمـــم املتح ـــــ وفقـــا للواليـــة الـــواردة يف القـــرار الـــذي اختـــذه منت        )٢٦(
)E/2009/118-E/CN.18/SS/2009/2 ،٣ باء، الفقرة -  األول الفرع(.  
  .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢٧(
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ــة          ــوارد الطاق ــستدام مل ــتخدام امل ــة واالس ــر نظاف ــوري األكث ــود األحف ــات الوق ــك تكنولوجي ذل
 خدمات الطاقة املستدامة احلديثة امليسورة التكلفـة والـيت يعـول    ىتعزيز احلصول عل  و التقليدية،

 عـن طريـق   لطلب املتزايد على الطاقة، حـسب االقتـضاء،         عليها وتعزيز القدرات الوطنية لتلبية ا     
دامة املالئمـة   تـشجيع تطـوير ونـشر تكنولوجيـات الطاقـة املـست           الدويل يف هذا امليـدان و     التعاون  

  األطراف؛  ونقل هذه التكنولوجيات بشروط متفق عليها بنيوامليسورة التكلفة
 هـي املنتـدى     )٧(أن تغري املنـاخ   اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش    التأكيد على أن      )ز(  

لـتغري املنـاخ علـى الــصعيد    األساسـي الـدويل واملـشترك بـني احلكومـات للتفـاوض علـى التـصدي         
 ودعــوة الــدول إىل اختــاذ إجــراءات عامليــة عاجلــة للتــصدي لــتغري املنــاخ وفقــا للمبــادئ   العــاملي،

 والتطلـع إىل التوصـل إىل نتيجـة ناجحـة وطموحـة يف              بلـد تباينة وقـدرات كـل      املشتركة ولكن امل  
ألطراف يف االتفاقية والدورة السادسة ملـؤمتر األطـراف والـيت تعـد             الدورة السادسة عشرة ملؤمتر ا    

كذلك اجتماع الدول األطراف يف بروتوكول كيوتو واملقرر عقدمها يف كانكون، املكـسيك يف              
  ؛٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول١٠نوفمرب إىل /الثاينتشرين  ٢٩الفترة من 
مواصلة تعزيز احلصول املستدام على مياه الشرب املأمونة وخـدمات الـصرف          )ح(  

سـتراتيجيات امليـاه واملرافـق الـصحية املتكاملـة          الصحي األساسية مـن خـالل إعطـاء األولويـة ال          
ــا ــا يف ذ      مب ــد وحتــسني وصــيانة اهلياكــل األساســية، مب ــشمل جتدي ــاه   ي ــداد باملي ــب اإلم ــك أنابي ل

ــوطين،      ــاه يف التخطــيط ال ــة للمي ــز اإلدارة املتكامل وشــبكات املرافــق الــصحية، فــضال عــن تعزي
  خالل استقصاء طرق ابتكارية لتحسني عملية تتبع ورصد نوعية املياه؛ ومن

تعزيـز الـنظم املتكاملــة إلدارة الفـضالت يف إطــار شـراكة مــع مجيـع أصــحاب        )ط(  
  حسب االقتضاء؛ نيني وبدعم تكنولوجي ومايل دويل،املصلحة املع

مضاعفة اجلهود الرامية إىل سد الفجوة يف خدمات الصرف الصحي من خالل   )ي(  
توسيع نطاق اإلجراءات املتخذة على مـستوى القاعـدة، تـدعمها إرادة سياسـية قويـة ومـشاركة                  

ئيـة الوطنيـة وتعزيـز تعبئـة وتـوفري          متزايدة من جانب اجملتمعـات احملليـة وفقـا لالسـتراتيجيات اإلمنا           
املوارد التكنولوجية واملالية الكافية والدرايـة التقنيـة للبلـدان الناميـة لبنـاء قـدراهتا مـن أجـل زيـادة                 

 إىل اجلهـود العامليـة      لفقـراء، مـع اإلشـارة يف هـذا الـصدد           لـصاحل ا   سـيما   ال توفري املرافق الـصحية،   
  ؛“٢٠١٥ محلة السنوات اخلمس حىت عام: دامةمرافق صحية مست”املبذولة لتنفيذ مبادرة 

العمل من أجل إجياد مـدن خاليـة مـن األحيـاء الفقـرية، مبـا يتجـاوز األهـداف             )ك(  
مــن كــاف  بــدعم ن األحيــاء الفقــرية وحتــسني حيــاهتم احلــد مــن عــدد ســكاعــن طريــقاحلاليــة، 

 ومبــشاركة مجيــع اجملتمـع الــدويل، بإعطــاء األولويـة الســتراتيجيات التخطــيط احلـضري الوطنيــة   
 علـى    علـى حنـو متكـافئ      تعزيز حصول سـكان األحيـاء الفقـرية       عن طريق    و ،أصحاب املصلحة 
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ــأوى         ا ــصحية وامل ــق ال ــاه واملراف ــة واملي ــيم والطاق ــصحة والتعل ــك ال ــا يف ذل ــة، مب خلــدمات العام
   وتعزيز التنمية الريفية واحلضرية املستدامة؛املناسب،
ــة ا    )ل(   ــدابري مــن أجــل كفال إلدارة املــستدامة للتنــوع البيولــوجي البحــري  اختــاذ ت

والنظم اإليكولوجية البحرية، مبا يف ذلك األرصدة السمكية اليت تسهم يف جهود حتقيق األمـن               
يكولوجيـة يف  فيهـا الـنظم اإل  الغذائي والقضاء على اجلوع والفقر بطرق منها اتباع هنـج تراعـى          

ــار الــسلبية    ــة والتنــوع   إدارة احمليطــات، ومــن أجــل التــصدي لآلث ــة البحري ــاخ يف البيئ ــتغري املن  ل
  البحري؛ البيولوجي
توفري الدعم جلهود البلدان من أجل حفظ النظم اإليكولوجية اهلـشة للجبـال،          )م(  

 للتنــوع البيولــوجي الغــين، هبــدف حتقيــق التنميــة راكــزبوصــفها مــصدرا هامــا للميــاه العذبــة وم
  املستدامة والقضاء على الفقر؛

اط االستهالك واإلنتاج املستدامة وفقا خلطة تنفيذ نتائج مـؤمتر القمـة            تعزيز أمن   )ن(  
  ؛)٤()“لتنفيذلخطة جوهانسربغ ” (العاملي للتنمية املستدامة

ــة        )س(   ــة املــسؤولة عــن التنمي ــة واحمللي ــز تنــسيق أفــضل بــني املؤســسات الوطني تعزي
 فيمــا يتعلــق بتعزيــز االســتثمارات ذات الــصلة وخباصــةة، محايــة البيئــجتماعيــة واالقتــصادية واال

  املستدامة؛ بالتنمية
  .٢٠١٢  يف عاممؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامةجناح إالعمل على   )ع(  

  
  جل التنميةإقامة شراكة عاملية من أ -  من األهداف اإلمنائية لأللفية٨اهلدف 

 من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،   ٨ التقدم من أجل حتقيق اهلدف    بإحرازنلتزم بالتعجيل     - ٧٨
  : هامن بطرق

ــاءاجلهـــود مـــن أجـــل  يف بـــذل اإلســـراع   )أ(   ــة  با الوفـ اللتزامـــات القائمـــة املتعلقـ
، عـن طريـق تعزيـز الـشراكة العامليـة           الكامـل ب هاتنفيذو من األهداف اإلمنائية لأللفية      ٨ باهلدف

  ؛٢٠١٥ منائية لأللفية حبلول عامحتقيق األهداف اإلمن أجل التنمية لكفالة 
ــذدعــم   )ب(   ــة ال  تنفي ــدان النامي ــاء باألهــداف    البل ــة للوف ــة وطني ســتراتيجيات إمنائي

املـضي   ، بسبل منها الدعم اخلارجي التقين واملايل، مـن أجـل         ٢٠١٥اإلمنائية لأللفية حبلول عام     
 طرحهـا تـأثري األزمـات املتعـددة       يايدة الـيت    والتصدي للتحديات املتز   يف تعزيز النمو االقتصادي   

  ؛لعوائق اهليكلية الطويلة األجلوا
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ا البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان تعهــدت هبــاالعتــراف بــأن االلتزامــات الــيت   )ج(  
  ؛ة لأللفية تتطلب مساءلة متبادلةالنامية فيما يتعلق باألهداف اإلمنائي

 اتشراكتعزيــز الــاألمــم املتحــدة يف تعزيــز الــدور احملــوري الــذي تــضطلع بــه   )د(  
  ؛لأللفية األهداف اإلمنائيةحتقيق  تدعمعاملية من أجل التنمية بغية هتيئة بيئة عاملية ال

  األجـنيب  املباشـر تعزيز متويل التنمية يف جماالت تعبئة املوارد احملليـة واالسـتثمار           )هـ(  
 والديون واملـسائل    دويل من أجل التنمية   لى الصعيد ال   والتعاون املايل والتقين ع    والتجارة الدولية 

وأعيـد التأكيـد     )٣(يف توافـق آراء مـونتريي     تعهدنا هبا   املنهجية عن طريق الوفاء بااللتزامات اليت       
ال الـيت تـسفر عنـها يف هـذا اجملـ          وسـائر النتـائج      )٥(عليها يف إعالن الدوحـة بـشأن متويـل التنميـة          

ني االقتـــصادي ان األمـــم املتحـــدة يف امليـــداملـــؤمترات الرئيـــسية ومـــؤمترات القمـــة الـــيت تعقـــدها
حتقيــق   مــن أجــلتمويــلعلــى ال، ممــا يوســع القــدرة املاليــة وامليــادين املتــصلة هبمــا واالجتمــاعي

  ؛األهداف اإلمنائية لأللفية
 اأمــر الــذي يعــد  الرمسيــةالوفــاء جبميــع االلتزامــات املتعلقــة باملــساعدة اإلمنائيــة  )و(  

  فيمـا يتعلـق   الكـثري مـن البلـدان املتقدمـة النمـو     تعهـد هبـا  يف ذلـك االلتزامـات الـيت     ، مبـا اأساسـي 
 للمــساعدة اإلمنائيــة اإلمجــايل يف املائــة مــن النــاتج القــومي ٠,٧بتحقيــق هــدف ختــصيص نــسبة 

 يف املائـة مـن      ٠,٥  عـن  يقـل  وختصيص ما ال  ،  ٢٠١٥الرمسية املقدمة للبلدان النامية حبلول عام       
 نـسبة    وهـدف ختـصيص    ٢٠١٠ للمساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة حبلـول عـام           اإلمجايلالناتج القومي   

 للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة       اإلمجـايل يف املائـة مـن النـاتج القـومي           ٠,٢٠ و ٠,١٥  بـني  تتراوح
 الزمنية املتفق عليهـا، ينبغـي   اداوهلجبالتقيد لبلدان املاحنة  ل يتسىنوكي  . املقدمة ألقل البلدان منوا   

 التدابري الضرورية واملالئمة لرفع معدل صرف املعونة مـن أجـل الوفـاء بالتزاماهتـا     مجيعهلا اختاذ   
 حتقيـق   من أجـل   جهودا إضافية ملموسة      بعد حنث البلدان املتقدمة النمو اليت مل تبذل      و. القائمة

 للمــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة مجــايلاإليف املائــة مــن النــاتج القــومي  ٠,٧هــدف ختــصيص نــسبة 
 ٠,١٥  بـني   نـسبة تتـراوح    ختـصيص اهلدف احملدد املتمثل يف     مبا يف ذلك    ،  املقدمة للبلدان النامية  

 للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة ألقـل البلـدان       اإلمجـايل  يف املائة من الناتج القومي       ٠,٢٠ و
لـصاحل   ٢٠١٠-٢٠٠١بروكـسل للعقـد     مـع برنـامج عمـل        اتـساقا  أن تقـوم بـذلك،       علىمنوا،  

 كفالــة االســتخدام يف التقــدم احملــرز مواصــلةومــن أجــل . اوفقــا اللتزاماهتــو )٨(أقــل البلــدان منــوا
الـشفافية واملـساءلة    وحتـسني    أمهيـة احلكـم الـدميقراطي        نؤكدالفعال للمساعدة اإلمنائية الرمسية،     

، علـى وجـه     تـضع  أن    علـى  ت املاحنـة  ونـشجع بقـوة مجيـع اجلهـا       . نتـائج القائمة على ال  واإلدارة  
 حتقيــق هبــا هــذه اجلهــات تتــوخى تــبني الكيفيــة الــيت متجــددةالــسرعة، جــداول زمنيــة إرشــادية 

 أمهيـة تعبئـة دعـم حملـي     ونؤكـد . أهدافها، وفقا لعمليـة ختـصيص اعتمـادات امليزانيـة لكـل منـها       
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 توعيـة اجلمهـور وإتاحـة     منـها الوفـاء بالتزاماهتـا، بـسبل       من أجـل    أكرب يف البلدان املتقدمة النمو      
  ؛ملعونة وإظهار النتائج امللموسةالبيانات بشأن مدى فعالية ا

 اجلهـات املاحنـة     تعهـدت هبـا   إحراز تقدم سريع للوفاء بااللتزامات الكبرية اليت          )ز(  
لـن يـتم    ويـساورنا القلـق مـن أنـه      . بزيادة املعونة عن طريـق وسـائل متنوعـة        وغريها   غلينيغلزيف  

  ؛٢٠١٠ حبلول عام املقدمة ألفريقياونة االلتزام مبضاعفة املعب الوفاءحلايل باملعدل ا
 جديــدة ومبتكــرة وتعزيــز اآلليــات القائمــة متويــل آليــات حبــث إمكانيــة إنــشاء  )ح(  

ــة لإلســهام يف       ــه مــن إمكاني ــا تنطــوي علي ــقوتوســيع نطاقهــا، حــسب االقتــضاء، نظــرا مل  حتقي
هـذه اآلليـات الطوعيـة فعالـة وأن هتـدف إىل تعبئـة              ن تكون   ينبغي أ و. األهداف اإلمنائية لأللفية  

 وأن تكـون مكملـة ملـصادر التمويـل التقليديـة وليـست              ميكـن التنبـؤ بـه     و بشكل مـستقر  املوارد  
. حتملـها أعبـاء ال داعـي هلـا         دون أن  وأن يـتم صـرفها وفقـا ألولويـات البلـدان الناميـة               بديال هلا 
بـشأن  ضطلع بـه الفريـق الرائـد    يـ  الذي  العملا يف ذلكالعمل اجلاري يف هذا الصدد، مب     ب وننوه

 وفرقـة   املاليـة الدوليـة مـن أجـل التنميـة     عمـل املعنيـة باملعـامالت    الفرقـة   والتمويل املبتكر للتنميـة     
  ؛التمويل املبتكر من أجل التعليمالعمل املعنية ب

ــة     )ط(   ــوارد احمللي ــة امل ــز تعبئ ــوالفــسحة حتــسني وتعزي ــسبل ةاملالي ــها، ب سب ، حــمن
 حتـصيل الـضرائب وتوسـيع القاعـدة الـضريبية     زيـادة كفـاءة    لـضرائب و  انظـم   حتديث  االقتضاء،  

وكل بلد مـسؤول عـن نظامـه        . واملكافحة الفعالة للتهرب من دفع الضريبة وهلروب رأس املال        
مـن املهـم دعـم اجلهـود الوطنيـة يف هـذه اجملـاالت عـن طريـق تعزيـز املـساعدة                        هأن الضرييب، إال 

 .تعزيـز التعـاون واملـشاركة الـدوليني يف تنـاول املـسائل الـضريبية علـى الـصعيد الـدويل                    التقنية و 
مـسألة تعزيـز الترتيبـات املؤسـسية         يبحـث التقرير املقبل لألمـني العـام الـذي         صدور  نتطلع إىل   و

  ؛اون الدويل يف املسائل الضريبيةلتشجيع التع
 األصــعدة وتعزيــز مجيــع علــى تنفيــذ تــدابري إليقــاف التــدفقات املاليــة احملظــورة  )ي(  

ويف .  والتشجيع على الـشفافية يف املعلومـات املاليـة         املتبعة يف تقدمي اإلقرارات املالية    مارسات  امل
 هـذه املـسألة أمـر       إىل معاجلة الرامية  هذا الصدد، فإن تعزيز اجلهود الوطنية واملتعددة اجلنسيات         

. اميـة وتقـدمي املـساعدة التقنيـة لتعزيـز قـدراهتا           بالغ األمهية، مبا يف ذلك تقدمي الـدعم للبلـدان الن          
 واملـساعدة   الـبالد أصول مسروقة إىل خارج     نقل  وينبغي تنفيذ املزيد من التدابري للحيلولة دون        

ة  مـع اتفاقيـ    يتـسق  إىل بلدان املنشأ اخلاصة هبا، مبا        وخباصة،  هاوإرجاع يف استعادة هذه األصول   
  ؛)١٣(الفساد األمم املتحدة ملكافحة

يـستند إىل قواعـد     متعـدد األطـراف     الدعم الكامل لوضـع نظـام جتـاري عـاملي             )ك(  
العمل علـى   منها   بطرقويتسم باالنفتاح وعدم التمييز واإلنصاف والشفافية واملضي يف ذلك،          
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الدوحـة  من أجل التوصل يف املفاوضات التجارية املتعددة األطراف املتعلقة خبطـة  وجه السرعة   
 حتقيـق املنـافع   متوازنة وطموحـة وشـاملة وموجهـة حنـو التنميـة، مـن أجـل                 إىل نتائج  )٢٨(للتنمية

مع التـسليم بأمهيـة إحـراز تقـدم      للجميع ومن أجل اإلسهام يف إدماج البلدان النامية يف النظام،       
للبلـدان  بالنـسبة    أمهية خاصـة     تكتسي اليت   للتنمية الدوحة   خطةيف اجملاالت الرئيسية الواردة يف      

  فيها؛  اخلاصة والتفضيلية املشار إليها التأكيد على أمهية املعاجلةالنامية، وإعادة
 لـرفض سياسـة احلمايـة اجلمركيـة وعـدم االنكفـاء       البالغـة التأكيد على األمهية     )ل(  

الـيقني املـايل، مـع مراعـاة أمهيـة التجـارة مـن أجـل                عـدم   على الذات يف األوقات الـيت يـسودها         
  ؛٢٠١٥ إلمنائية لأللفية حبلول عام حتقيق األهداف االنمو االقتصادي والتنمية، ومن أجل

دون رســوم بــإىل األســواق أقــل البلــدان منــوا   وصــول مجيــع منتجــات  كفالــة  )م(  
منظمـة  الـذي اعتمدتـه     الـوزاري   هونـغ كونـغ      مـع إعـالن      اتساقامجركية أو حصص مفروضة،     

  ؛)٢٩(٢٠٠٥ عامالتجارة العاملية يف 
 اإلطـــار باســـتخداماملعونـــة لـــصاحل التجـــارة، يف تنفيـــذ مبـــادرة قـــدما املـــضي   )ن(  

 للمـساعدة التقنيـة املتـصلة بالتجـارة مـن أجـل أقـل البلـدان منـوا، للمـساعدة يف                      عـزز املتكامل امل 
مـن  علـى الـصعيد الـدويل        التنافـسية للبلـدان الناميـة        والقـدرة تعزيز وحتسني القـدرات التجاريـة       

  ؛االقتصادي ص التجارية ودعم النموة الفرأجل كفالة اإلنصاف يف الفوائد املستمدة من زياد
ه مواصــلة  علــى الــصعيد اإلقليمــي نظــرا ملــا يكتــسب  والتجــارةتعزيــز التكامــل   )س(  
منائيــة املنــافع اإل لتحقيــقمــن أمهيــة حامســة    حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف التقــدمإحــراز 

  ؛توليد املواردلكبرية والنمو وفرص العمل وال
 أعـضاء   ٢٠٠٥عام  يف   قطعه بالتعهد الذي    )٢٨(للتنمية الدوحة   خطةالوفاء يف     )ع(  

علـى إلغـاء مجيـع أشـكال         يف جمـال الزراعـة     بصورة موازية    منظمة التجارة العاملية لكفالة العمل    
 والـيت ستـستكمل     ذات األثر املماثـل   على مجيع تدابري التصدير      ضوابطوفرض  دعم الصادرات   

 ؛٢٠١٣  عامحبلول هناية

 كفالة القـدرة علـى حتمـل الـدين يف املـدى الطويـل              يف   مساعدة البلدان النامية    )ف(  
 وإعـادة هيكلتـها،      عبئهـا  عن طرق تنسيق السياسات الراميـة إىل تعزيـز متويـل الـديون وختفيـف              

ــة     ــدان النامي ــضا إىل أن البل ــضاء، مــع اإلشــارة أي ــاوضسعى إىل ميكــن أن تــ  حــسب االقت ، التف
اتفاقـات  بـشأن   عـن طريـق األطـر القائمـة،         وكمالذ أخـري، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة                

_______________ 

  .، املرفقA/C.2/56/7انظر   )٢٨(
  .http://docsonline.wto.org: متاحة على. WT/MIN(05)/DECمنظمة التجارة العاملية، الوثيقة   )٢٩(
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واحليلولـة   ةألزمل الضارة من اآلثار    هبدف التخفيف لوقف الديون مؤقتا بني الدائنني واملدينني،       
 ؛القتصاد الكليا دون زيادة تدهور مؤشرات

كلـة الـديون الـسيادية اسـتنادا إىل األطـر         إلعـادة هي   ةلنظر يف وضع هنج معـزز     ا  )ص(  
لـة مجيـع الـدائنني معاملـة      ومعامواسـعة النطـاق للـدائنني واملـدينني     واملـشاركة ال ئمةواملبادئ القا 

ب، يف هـذا الـصدد، مبـسامهة        يـ ترحال و الع مؤسسات بريتـون وودز بـدور هـام         واضط متساوية
 الدويل واملنتـديات األخـرى   كويل والبنمجيع البلدان يف املناقشات اجلارية يف صندوق النقد الد     

 إطار أكثر تنظيما للتعاون الدويل يف هذا اجملـال واجلـدوى مـن وضـع هـذا                  ضرورة وضع بشأن  
 ؛ بذلكإىل القيام مجيع البلدان ودعوة ،اإلطار

زيــادة الــشراكات مــع املؤســسات التجاريــة لتحقيــق نتــائج إمنائيــة إجيابيــة عــن    )ق(  
 ؛خلاص اليت تسهم يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةطريق حشد موارد القطاع ا

التأكيد من جديد على احلق يف االسـتفادة القـصوى مـن األحكـام الـواردة يف                )ر(  
 )٣٠( باجلوانب املتصلة بالتجارة مـن حقـوق امللكيـة الفكريـة       املتعلقاتفاق منظمة التجارة العاملية     

لعامليــة املتعلــق باجلوانــب املتــصلة بالتجــارة  بــشأن اتفــاق منظمــة التجــارة ا ويف إعــالن الدوحــة 
قـرار اجمللـس العـام ملنظمـة التجـارة العامليـة            يف   و )٣١( وبالصحة العامـة   حقوق امللكية الفكرية   من

 تنفيــذ بــشأنمــن إعــالن الدوحــة  ٦تنفيــذ الفقــرة املتعلــق ب ٢٠٠٣أغــسطس /آب ٣٠املــؤرخ 
 تعـديل  ويف ال  )٣٢(ريـة والـصحة العامـة     حقـوق امللكيـة الفك    اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجـارة مـن        

 الــيت تــوفر املرونــة ، لقبولــهالرمسيــةجــراءات اإلبعــد إمتــام ، )٣٣( مــن االتفــاق٣١لمــادة ملقتــرح لا
تعزيز إمكانية حـصول اجلميـع علـى     وبصفة خاصة على احلق يفالالزمة حلماية الصحة العامة،    

ونـدعو أيـضا إىل القيـام،       . هذا الصدد  تقدمي املساعدة للبلدان النامية يف     ع على يتشجال و األدوية
اقترحــه اجمللــس العــام  تفــاق كمـا اال مــن ٣١علـى نطــاق واســع وبـسرعة، بقبــول تعــديل املـادة    

 ؛)٣٣(٢٠٠٥ ديسمرب/كانون األول ٦ملنظمة التجارة العاملية يف قراره املؤرخ 

_______________ 

ــددة       : انظــر  )٣٠( ــة املتع ــة أوروغــواي للمفاوضــات التجاري ــائج جول ــضمنة لنت ــة املت ــصكوك القانوني ال
ــة يف مــراكش يف   ــسان ١٥األطــراف، املوقع ــل /ني ــشأن    (١٩٩٤أبري ــام ب ــة االتفــاق الع ــشورات أمان من

  ).GATT/1994-7التعريفات اجلمركية والتجارة، رقم املبيع 
: متاحــــــــــة علــــــــــى . WT/MIN (01)/DEC/2منظمــــــــــة التجــــــــــارة العامليــــــــــة، الوثيقــــــــــة      )٣١(

http://docsonline.wto.org.  
: متاحــــــــة علــــــــى. Corr.1  وWT/L/540منظمــــــــة التجــــــــارة العامليــــــــة، الوثيقــــــــة : رنظــــــــا  )٣٢(

http://docsonline.wto.org.  
  .http://docsonline.wto.org: متاحة على. WT/L/641 العاملية، الوثيقة التجارةمنظمة : انظر  )٣٣(
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علومـات  تعزيز الدور االستراتيجي للعلوم والتكنولوجيا، مبا فيها تكنولوجيا امل          )ش(  
 اإلنتاجيـة  سـيما  الواالبتكارات يف اجملـاالت ذات الـصلة بتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، و         

ــاه   ــة وإدارة املي ــصحية  الزراعي ــق ال ــة   واملراف ــصحة العام ــن وال ــة واألم ــضروري  .والطاق ــن ال  وم
 ملحـة   ضـرورة  مثـة البتكارات التكنولوجية بقدر كبري يف البلدان الناميـة، و        على ا قدرة  ال حتسني

 الــسليمة بيئيــا ومــا يناظرهــا مــن درايــة  تألن يقــوم اجملتمــع الــدويل بتيــسري تــوافر التكنولوجيــا 
معقولــة ومــستدامة ونــشرها، ونقــل    بتكلفــة تكنولوجيــا مالئمــة و تطــوير طريــق تعزيــز   عــن
ــا هــذه ــز االبتكــارات والقــدرات    تالتكنولوجي ــة يف جمــال   بــشروط متفــق عليهــا، لتعزي الوطني

 ؛روالتطوي البحث

 الثغـرات الكــبرية  سـد اخلـاص هبـدف   و العــام القطـاعني عزيـز الـشراكات بـني    ت  )ت(  
ــزال قائمــة  الــيت ال ــا املعلومــات واالتــصاالت وتوفريهــا بأســعار     ت يف احلــصول علــى تكنولوجي

 القائمـة   اهلياكـل األساسـية    نوعيـة    حتـسني  بطـرق منـها   معقولة يف مجيع البلدان وفئـات الـدخل،         
 يف أقـل البلــدان منـوا، لـدعم املزيــد مـن التطبيقــات     سـيما   اللالســلكية،لالتـصاالت الـسلكية وا  

احلديثــة يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت وزيــادة القــدرة علــى االتــصال وإمكانيــة  
 واالســتخدام الفعــال   كــبريإىل حــد الوصــول إىل االبتكــارات والتطــورات واالســتثمار فيهــا    

 اإللكترونيـة؛   اإلدارةوجيـا املعلومـات واالتـصاالت وأدوات        للتطبيقات املبتكـرة يف جمـال تكنول      
 صـــندوق التربعـــات للتـــضامن الرقمـــي    وضـــع علـــى مواصـــلة  الـــصدديف هـــذا  والتـــشجيع

 ؛التشغيل قيد

والبلدان املتلقيـة خلفـض تكـاليف املعـامالت         ة  تعزيز التعاون بني البلدان املرسل      )ث(  
أقـل كلفـة   يت تتـيح إجـراء التحـويالت بـصورة          تعزيز الظـروف الـ     وخباصةالتحويالت،   ب املتعلقة
 .سهم يف اجلهود الوطنية من أجل التنميةيميكن أن  وهو ما ، وأوفر أماناوأسرع

  
 تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةلاملثابرة يف العمل 

ــة     - ٧٩ ــة العام ــب إىل اجلمعي ــدم احملــرز   أن تواصــلنطل ــتعراض التق ــداف  يف اس ــق األه  حتقي
ونطلــب إىل  . تنفيــذ هــذه الوثيقــة اخلتاميــةويــشمل ذلــكيــة علــى أســاس ســنوي، اإلمنائيــة لأللف

ملتابعـة   ٢٠١٣ عـام    يف  تنظـيم اجتمـاع خـاص       الثامنـة والـستني    هتـا دورجلمعية العامة يف    ايس  ئر
 .تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةلاجلهود املبذولة 

 واجلمعيـة العامـة  تحـدة  األمـم امل كد من جديد الـدور الـذي أناطـه كـل مـن ميثـاق             نؤو  - ٨٠
ــسيق واســت       ــة الرئيــسية للتن ــاعي باعتبــاره اهليئ ــاجمللس االقتــصادي واالجتم الــسياسات عراض ب

ــق بواحلــوار  ــسياسات واملتعل ــدمي ال ــش تق ــة ن أالتوصــيات ب ــسائل املتعلق ــصادية  ب امل ــة االقت التنمي
ــة  ــة واالجتماعي ــة،  وملتابع ــة لأللفي ــق االســتعرا وخباصــةاألهــداف اإلمنائي ــوزاري  عــن طري ض ال
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 يف أثنـاء   املقبـل لتعزيـز اجمللـس        إىل إجراء االستعراض  ونتطلع   .السنوي ومنتدى التعاون اإلمنائي   
 . العامةد الدورة احلالية للجمعيةانعقا

 األهــداف حتقيــق عــن التقــدم احملــرز يف  ةتقــارير ســنوينطلــب إىل األمــني العــام تقــدمي    - ٨١
 االقتــضاء، حــسبلتوصــيات يف تقــاريره الــسنوية، وتقــدمي ا ٢٠١٥اإلمنائيــة لأللفيــة حــىت عــام 

ا بعــد ملــ للتنميــةخبطــة األمــم املتحــدة    املــضي قــدما  مــن أجــل الختــاذ املزيــد مــن اخلطــوات    
  .٢٠١٥ عام

  ٩اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ سبتمرب/ أيلول٢٢

  


