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  قرار اختذته اجلمعية العامة

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

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

 إن اجلمعية العامة 
مشروع الوثيقة اخلتامية التايل لالجتماع العام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـةتعتمد 

 :يف دورا اخلامسة والستني منائية لأللفيةاملعين باألهداف اإل
 

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

ــن ــول٢٢ إىل٢٠م ــا األخــري هنــا٢٠١٠ســبتمرب/ أيل ــذ اجتماعن ــدم احملــرز من  ، نرحــب بالتق
، ونعــرب يف الوقــت ذاتــه عــن بــالغ القلـق ألنــه كــان أقــل بكــثري مــن املــستوى٢٠٠٥ عـام يف

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

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

 .االحترام الكامل للقانون الدويل ومبادئه
يفونكرر أيضا تأكيد أمهية احلرية والسالم واألمن واحترام مجيع حقوق اإلنسان، مبـا - 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 ومـؤمتراتتـزال تكتـسيها اليت الونشدد على األمهية - ٤
تـصادي واالجتمـاعي وامليـادين املتـصلة مـاالقمة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة يف امليـدانني االق

وال تـزالوااللتزامات الواردة فيها، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفيـة، الـيت أذكـت الـوعي
 دورامعـالقـد أدت هـذه النتـائج وااللتزامـاتو. مكاسب حقيقية وهامة يف جمال التنميةحتقق

الـيتتشكل إطارا شامال لألنـشطة اإلمنائيـةورؤية واسعة بشأن التنمية،رسم مالمححيويا يف
ونؤكد بشدة مـن جديـد تـصميمنا علـى كفالـة تنفيـذ تلـك النتـائج.ألمم املتحدةتضطلع ا ا

 .وااللتزامات يف الوقت املناسب وبصورة كاملة
رغمعلـى الـ القـضاء علـى الفقـر،يف جماالت عدة منـهاأنه جيري إحراز تقدمونسلم ب - ٥

ونعتــرف يف هــذا. املاليــة واالقتــصاديةةاألزمــالنكــسات النامجــة عــنا فيهــاالنكــسات، مبــمــن
 التقدم الذي حترزه البلدان يف مجيع مناطق العامل مـن خـالل امللهمة للغاية علىمثلةاألالسياق ب

األشـخاص قلق بالغ من أن عـدديساورنا ومع ذلك،.التعاون والشراكات والعمل والتضامن
أن أوجــه عــدممــن، و نـسمةبليــوناجلـوع يفــوقيعــانون مــن مـدقع وون يف فقــرالـذين يعيــش

ــهابــني البلــدان واملــساواة ــالغ إزاءويــساورنا.تــزال تــشكل حتــديا كــبريا  الداخل  أيــضا قلــق ب
ونعتقـد أن القـضاء علـى الفقـر. املروعـة يف العـاملالوفيات النفاسية ووفيات األطفالمعدالت
 مـستقبللتهيئـة ان ضـروريان على مجيـع املـستويات أمـرعدم املساواة مكافحة أوجهوواجلوع

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

املالية واالقتصادية وتقلب أسعار الطاقة واألغذيـة والـشواغل الـيت جيـري اإلعـراب عنـها حاليـا
ــديات املتزايـــدة املتمثلـــة يف تغـــري املنـــاخ وفقـــدان التنـــوعبـــشأن ــن الغـــذائي، وإزاء التحـ األمـ

البيولـوجي الـيت زادت مــن أوجـه الـضعف وعــدم املـساواة وأثـرت ســلبا يف مكاسـب التنميــة،
بيد أن ذلك لن يثنينـا عـن بـذل اجلهـود مـن أجـل ترمجـة األهـداف.البلدان النامية يف وخباصة

 .إىل واقع ملموس بالنسبة للجميعاإلمنائية لأللفية
الــشراكةب علــى النــهوض ،يف الــسنوات املقبلــة أن نعمــل معــا،وإننــا مــصممون علــى - ٧

تأكيــد هــذهأعيــدوقــد. الزاويــة لتعاوننــار بوصــفها حجــ وتعزيزهــا،العامليــة مــن أجــل التنميــة
ملــؤمتر الــدويل لتمويــل املنبثــق مــن ا وتوافــق آراء مــونتريي)١(الــشراكة العامليــة يف إعــالن األلفيــة

 )٤()“ للتنفيذغجوهانسربخطة”(التنفيذ ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة وخطة)٣(التنمية

_______________

ــسيك، )٣( ــونتريي، املكــ ــة، مــ ــل التنميــ ــدويل لتمويــ ــؤمتر الــ ــر املــ ــارس/ آذار٢٢-١٨تقريــ  ٢٠٠٢مــ
 .، املرفق١ الفصل األول، القرار،)A.02.II.A.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(
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 بـشأن متويـلوإعـالن الدوحـة )٢(٢٠٠٥لعام والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي)٤()“للتنفيذ
عــين باســتعراض تنفيــذ توافــقالوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر املتابعــة الــدويل لتمويــل التنميــة امل:التنميــة

 .)٥(مونتريي آراء
وإننــا ملتزمــون ببــذل كــل جهــد ممكــن لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول - ٨

ــام ــذ،٢٠١٥ ع ــها تنفي ــذبطــرق من ــسياسات واالســتراتيجيات احملــددة يف ه  ه اإلجــراءات وال
األهـدافلتحقيق و،ن الركب تأخرا عها أكثرسيما الدعما للبلدان النامية، واخلتامية الوثيقة

 .فقرااألشدحتسني حياة الناس احملدد وصوال إىلاألكثر بعدا عن املسار
 يف أفقر البلـدان،حىتحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، مبقدورناعلى اقتناع بأنهوحنن - ٩

ــزام ــق الت ــدول األعــضاءعــن طري ــع ال ــة األخــرىمجي ــوطينواجلهــات املعني ــصعيدين ال ــى ال   عل
العمـل اجلمـاعيتكثيـففعـال و من جديد بتحقيق تلك األهداف وتنفيذها على حنـووالدويل

 الـيتوالنـهجاسـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة والـسياسات املناسـبةباالستفادة مـن يف سبيل ذلك
زيادة تعبئـة املـوارد مـن أجـل التنميـةواملؤسسات على مجيع املستوياتوتعزيز جدواهاأثبتت
 .لشراكة العاملية من أجل التنميةفعالية التعاون اإلمنائي وتعزيز اوزيادة

تويل زمام األمور والقيادة على الـصعيد الـوطين أمـران أساسـيان أنمن جديدنؤكدو - ١٠
أن كـل بلــد  علــىتأكيـدالونكـرر.يوجـد ـج واحــد يناسـب اجلميــع فــال.يف عمليـة التنميـة

مغـاالة يف التـشديد علـى ه القتـصادية واالجتماعيـة، وأنـعن تنميته اال يف املقام األول مسؤول
ويف الوقــت نفــسه،.لــسياسات الوطنيــة واملــوارد احملليــة واســتراتيجيات التنميــة احملليــةا دور

اغتنـام فـرصف النظـام االقتـصادي العـاملي، ولـذايتجـزأ مـن جزءا الاالقتصادات الوطنية باتت
وهنـاك حاجـة.أن يساعد البلدان على مكافحـة الفقـرالتجارة واالستثمار بصورة فعالة ميكن

 بيئـة وطنيـةعـن طريـق يئـة التنميـة علـى املـستوى الـوطين مـن أجـلهود املبذولـةاجل إىل دعم
 .جراءات واالستراتيجيات الوطنية تكمل اإلمؤاتيةودولية

ــأنو - ١١ ــرااحلكــم الرشــيدنقــر ب ــوطين والــدويل أم ــصعيدين ال ــى ال  نوســيادة القــانون عل
ــادل و ــرد الـــشامل والعـ ــو االقتـــصادي املطـ ــيان للنمـ ــىلأساسـ ــستدامة والقـــضاء علـ ــة املـ لتنميـ

 .واجلوع الفقر

_______________

 - أغــسطس/آب ٢٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، جوهانــسربغ، جنــوب أفريقيــا، )٤(
، الفـــصل)ويب والتـــصA.03.II.A.1منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع (٢٠٠٢ســـبتمرب/أيلـــول ٤

 .، املرفق٢األول، القرار
 .، املرفق٦٣/٢٣٩القرار )٥(



A/RES/65/1

4

 متتعـا كـامال جبميـع حقـوق ومتتـع املـرأةكني املرأة ومتبأن املساواة بني اجلنسنينسلمو - ١٢
 ذلـك حتقيـق أمور أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، مبـا يفاإلنسان والقضاء على الفقر

ــة ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــع األه ــد ضــرورةونؤكــد.مجي ــن جدي ــهاج عمــلم ــذ إعــالن ومن  تنفي
املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة هـدف رئيـسي مـنتحقيقف. على حنو تام وفعال)٦(بيجني

نرحـبو. علـى الـسواءأهداف التنمية ووسيلة هامة لتحقيـق مجيـع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة
،)لمـرأةل األمـم املتحـدةهيئـة ( بني اجلنـسني ومتكـني املـرأةللمساواة األمم املتحدةهيئةءبإنشا

 .ا عملهاهليئة كي تبدألونتعهد بتقدمي دعمنا الكامل
بــأن الــسالم واألمــن والتنميــة وحقــوق اإلنــسان ركــائز منظومــة األمــم املتحــدةنقــرو - ١٣

م بــأن التنميــة والــسالم واألمــن وحقــوقونــسل.للجميــع األمــن والرفــاه الــيت تــسندســساألو
 أن قيمنـا األساسـية املـشتركة،من جديـدونؤكد.كل منها اآلخراإلنسان أمور مترابطة يعزز

 الطبيعـةومراعـاة احلرية واملساواة والتضامن والتـسامح واحتـرام مجيـع حقـوق اإلنـسانفيهامبا
 .لفية، ضرورية لتحقيق األهداف اإلمنائية لألاملسؤوليةتقاسمو

بـأن األمـم املتحـدة تـؤدي، اسـتنادا إىل عـضويتها العامليـة وشـرعيتهاعلى اقتناعوحنن - ١٤
وواليتها الفريدة، دورا حيويا يف تعزيز التعاون الدويل من أجل التنمية ويف دعم تـسريع تنفيـذ

كـد مـن جديـدونؤ.األهداف اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة
 .فرضها البيئة العاملية املتغريةأن تكون األمم املتحدة قوية ملواجهة التحديات اليت ت ضرورة

نؤكـد،لذا.كل منها اآلخرندرك أن مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية مترابطة ويعززو - ١٥
 .ذه األهداف باتباع ج كلي شاملعلى ضرورة العمل على حتقيق ه

ــالتو - ١٦ ــراءنوع يف العــاملنقــر 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 اتمــع املــدين،و - ١٧
احمللـي والـوطين واإلقليمـيدالـصععلـىريهـا مـن اجلهـات املعنيـةوغالطوعية والقطاع اخلـاص

 يفمـسامهتهو على الصعيد الوطين التنمية املبذولة من أجلهوداجلوالعاملي، إىل تعزيز دوره يف
بإشـراك، ونلتزم بوصـفنا حكومـات وطنيـة٢٠١٥حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام

 .تلك اجلهات املعنية

_______________

منـشورات األمـم (١٩٩٥سـبتمرب/ أيلـول١٥-٤تقرير املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، بـيجني، )٦(
 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار)A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع
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يف دعــم حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلـــولالوطنيــة بــدور الربملانــاتنــوهون - ١٨
 .٢٠١٥ عام

 
 احات وتقدم متباين وحتديات وفرص جن: متفاوت النتائجسجل

ــق األهــدافو - ١٩ ــة بــذلت جهــودا كــبرية مــن أجــل حتقي ــأن البلــدان النامي ــةنقــر ب  اإلمنائي
 أحـرزفقـد.منائيـة لأللفيـةيـات األهـداف اإل بعـض غابلـوغ يفبـاهرا لأللفية، وحققت جناحـا

  االلتحاق باملدارس وصـحة األطفـال وحتسني معدالتة الفقر املدقع مكافحت يف جماالنجاحال
 الوقايـة مـن وتعزيـز النقيـةوختفيض معدل وفيات األطفال وتوسيع نطـاق احلـصول علـى امليـاه

 الطفـل وتوسـيع نطـاق الوصـول إىلانتقال اإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية مـن األم إىل
اإليــدز ومكافحــة/ســبل الوقايــة والعــالج والرعايــة فيمــا خيــص فــريوس نقــص املناعــة البــشرية

 . املدارية املهملة املناطقاملالريا والسل وأمراض
تحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،زال هناك الكثري مما ينبغـي عملـه ل بأنه مانعترفو - ٢٠

فقد ارتفع معدل اجلوع وسـوء.بني البلدان وداخلهاوبني املناطقفيما متبايناألن التقدم كان
ــرة أخــرى ــة م ــام يف الفتــرةالتغذي ــن ع ــامإىل ٢٠٠٧ م ــي متــسببا يف تراجــع،٢٠٠٩ ع جزئ

نتجــة العمالــة الكاملــة وامل تــوفريوكــان التقــدم بطيئــا يف.الــسابقالــيت حتققــت يفلمكاســبل
 وتعزيـز املــساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة وحتقيـق االســتدامةوتـوفري العمـل الالئـق للجميـع

عدد اإلصـابات اجلديـدة بفـريوسال يزالالبيئية وتوفري خدمات الصرف الصحي األساسية، و
ونعـرب، علـى.يف تلقـي العـالجونأيبـدنقص املناعة البشرية يتجاوز عدد األشـخاص الـذين

تقــدم احملــرز يف احلــد مــن الوفيــات النفاســيةوجــه اخلــصوص، عــن بــالغ القلــق إزاء بــطء ال
 حتقيــق األهــداف اإلمنائيــةيفويتــسم التقــدم احملــرز.حتــسني صــحة األم والــصحة اإلجنابيــة ويف

 .تراجعه للحيلولة دون مما يستوجب دعمهاألخرى باهلشاشة،
 ٨دفلشراكة العاملية من أجل التنمية وأمهية اهلـا األساسي الذي تؤديهنؤكد الدورو - ٢١

 العديد من األهداف لن يتحقـق علـى األرجـحونسلم بأن.يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
 .مل يتوفر دعم دويل كبري  ما يف كثري من البلدان النامية٢٠١٥حبلول عام

منـذ الكـسادأزمـة أسـوأ وهـي، تأثري األزمة املالية واالقتـصاديةإزاءنشعر بقلق بالغو - ٢٢
 التنميـة يف العديـد مـن البلـدان الـيت مت حتقيقهـا يف جمـالكاسـبدت إىل تراجع املأفقد.الكبري

ــة، ــتوالنامي  حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــولبــأن تقــوض بــشكل خطــريــددبات
 .٢٠١٥ عام
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ــهج الناجحــة يف تنفيــذ األهــدافو - ٢٣ ــدروس املــستفادة والــسياسات والن حنــيط علمــا بال
 وتعزيزهـا لتـسريع التقـدم مـنحماكاـامـن املمكـن ونسلم بأن،بلوغ غايااواإلمنائية لأللفية

 :منها طرقبخالل زيادة االلتزام السياسي،
 ؛ وقيادا على الصعيد الوطينالستراتيجيات اإلمنائيةا تويل زمامتعزيز )أ( 
  تعـزز التنميـة املـستدامةالكلـي دقتـصااستشرافية يف جمـال االاعتماد سياسات )ب( 

وتؤدي إىل منو اقتصادي مطرد وشامل وعـادل يزيـد مـن فـرص العمالـة املنتجـة ويعـزز التنميـة
 والصناعية؛ الزراعية

 لـصغار املقـدمالـيت تعـزز الـدعم ةالوطنيـ  األمن الغـذائي استراتيجياتتشجيع )ج( 
 عني وتساهم يف القضاء على الفقر؛املزار

ائـدة الفقـراء ومعاجلـة أوجـه عـدماعتماد سياسـات وتـدابري موجهـة ملـا فيـه ف )د( 
 ؛ واالقتصادي االجتماعي يف امليداننياملساواة

ــم اســتراتيجيات )هـ(  ــةدع ــعقائم ــسق م ــي تت ــادة اتمــع احملل ــشاركة بقي ــى امل  عل
 ؛اواستراتيجيا أولويات التنمية الوطنية

 اســتفادة اجلميــع مــن اخلــدمات العامــة واالجتماعيــة وتــوفريتــشجيع إمكانيــة )و( 
  من احلماية االجتماعية؛ود الدنيااحلد

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

 واملرافق الصحية؛الصحة والتعليم واملياهاملتعلقة ب اخلدمات األساسية جمالواالستثمار يف
 ني الفقـراء واحملـروميـشمل مان املشاركة الكاملة جلميع شـرائح اتمـع مبـاض )ط( 

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

 ؛ينيوالتمييز االجتماع
 يف اــاالت متكــني املــرأةوزيــادة للنــساء والفتيــات املتاحــة الفــرصتعزيــز )ل( 
 القتصادية والقانونية والسياسية؛ا
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صحة النساء واألطفال للحد بشكل كبري من عدد النـساءجمالاالستثمار يف )م( 
 ؛ ميكن الوقاية منهاالذين ميوتون ألسبابواألطفال

لمــساءلة علـــىختـــضع لتتـــسم بالــشفافية وحكــم نظـــمإقامــةالعمــل علـــى )ن( 
 ؛الصعيدين الوطين والدويل

لمـساءلة يف جمـال التعـاونواخلـضوع ل مـن الـشفافيةاملزيـدالعمل على حتقيـق )س( 
 مـوارد تـوفرياإلمنائي الدويل يف البلدان املاحنة والبلدان النامية على حد سواء، مع التركيز على

 ؛أهدافهاحتديدعلى حتسني نوعيتها وو التنبؤ اميكنكافيةمالية
ــي )ع(  ــدان اجلنــوب والتعــاون الثالث ــاون فيمــا بــني بل ــز التع ــذين يكمــالنتعزي  الل

 التعاون بني الشمال واجلنوب؛
 شراكات فعالة بني القطاعني العام واخلاص؛إقامةتعزيز )ف( 
ــيع ســبل )ص(  ــراء، واســتفادةتوس ملاليــة اخلــدمات االفقــريات، مــن ســيما ال الفق

 ويـدعمهاكـافخطط وبرامج ومبادرات للتمويـل الـصغري حتظـى بتمويـلوضعمنها بوسائل
 ؛ التنمية يفشركاءال
ــدرات اإلحــصائية )ق(  ــز الق ــوفريتعزي ــاتلت ــصنفة بيان ــا موثــوقم  ــيم ــيح تقي  تت

 .على حنو أفضلوصوغهاالربامج والسياسات
سـيتعنياملـشار إليهـا أعـالهج الناجحةنسلم بأن توسيع نطاق هذه السياسات والنهو - ٢٤

 تعزيـــز الـــشراكة العامليـــة مـــن أجـــل التنميـــة، كمـــا هـــو مـــبني يف برنـــامج العمـــلب اســـتكماله
 .أدناه الوارد

 أبدت فيهـااليتووحنيط علما باملناقشة الرمسية األوىل اليت نظمها رئيس اجلمعية العامة - ٢٥
 اجلهـود املبذولـةوكـذلكم األمـن البـشري،الدول األعضاء وجهات نظـر خمتلفـة بـشأن مفهـو

 مواصـلة املناقـشة والتوصـل إىل اتفـاقبـضرورةحاليا لتحديد مفهوم األمن البشري، ونعتـرف
 .عامةيف اجلمعية الاألمن البشري تعريفبشأن
 ســيما ال و، جلميــع البلــدانجــسيمةنــسلم بــأن تغــري املنــاخ يــشكل خمــاطر وحتــدياتو - ٢٦

ــة ــدان النامي ــة األمــم املتحــدةو.البل ــادئ وأحكــام اتفاقي ــاخ وفقــا ملب ــتغري املن ــزم بالتــصدي ل نلت
ــري املنـــاخ ــشتركة)٧(اإلطاريـــة بـــشأن تغـ ــدأ املـــسؤوليات املـ ــا يف ذلـــك مبـ ــة، مبـ  ولكـــن املتباينـ

ــاو ــة وفق ــدرات كــل جه ــةاال ونؤكــد أن.لق ــدويلهــيتفاقيــة اإلطاري ــدى ال واحلكــومي املنت
_______________

 .٣٠٨٢٢، الرقم١٧٧١، الدجمموعة املعاهدات األمم املتحدة، )٧(
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وسـيكون التـصدي.على الصعيد العـامليتغري املناخل صديالتالرئيسي للتفاوض بشأن الدويل
 حتقيــق األهــداف اإلمنائيــةحنــومهيــة للحفــاظ علــى التقــدم احملــرزاأل بــالغلــتغري املنــاخ أمــرا

 .وتعزيزه لأللفية
ــىو - ٢٧ ــة وعل نــسلم بوجــوب تركيــز االهتمــام علــى االحتياجــات اخلاصــة للبلــدان النامي

 الفـوارق بـني البلـدانوال تـزال. واالجتمـاعي االقتـصاديـالنيالكـبري واملتزايـد يف ا التفاوت
املتقدمة النمو والبلدان النامية وأوجه عدم املساواة بني األغنيـاء والفقـراء وبـني سـكان املنـاطق

 .هلا من الضروري التصديوكبرية وقائمة،إىل جانب أمور أخرىالريفية واحلضرية،
علــىالــيت يــتم إرســاؤها الــسياسات واإلجــراءاتز يفه ال بــد مــن التركيــأنــب ونــسلم - ٢٨

ذوو أشـد حـاالت الـضعف، مبـن فـيهم األشـخاصيعانون من الذيناألشخاصالفقراء وعلى
ويف هـذا. من التقـدم حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـةيتسىن هلم االستفادة، لكياإلعاقة

 الفــرص االقتـــصاديةفادة مــنإتاحـــة إمكانيــة االســت مــن الــضروري بــصفة خاصــةالــصدد،
 .إنصافا  على حنو أكثرواخلدمات االجتماعية

االحتياجـات توجيه االنتباه إىل البلـدان الناميـة العديـدة ذاتل  امللحةبالضرورةنسلمو - ٢٩
 .لأللفية اخلاصة، وإىل التحديات الفريدة اليت تواجهها يف حتقيق األهداف اإلمنائية

 فيمـا تبذلـه مـن جهـود منوا تواجه قيودا كبرية وعوائـق هيكليـةندرك أن أقل البلدانو - ٣٠
ونعرب عن بالغ القلق من تأخر أقل البلدان منوا يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة.من أجل التنمية

ــة لأللفيــة ــا، مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائي ــدعو.املتفــق عليهــا دولي ــسياق، إىلذلــك يف،ون ال
ــامج عمــل برو ــذ برن ــوا ٢٠١٠-٢٠٠١للعقــدكــسلمواصــلة تنفي ــدان من ــل البل ــصاحل أق ،)٨(ل

ــع إىل ــدان منــوا يف اســطنبولعقــدونتطل ــل البل ــع املعــين بأق ــم املتحــدة الراب ــامــؤمتر األم  ، تركي
 بقدر أكرب الشراكة الدولية لتلبية االحتياجات اخلاصـةيعزز الذي من شأنه أن٢٠١١ عام يف

 .البلدان هلذه
ياجات اخلاصة للبلـدان الناميـة غـري الـساحلية وبالتحـديات الـيتنكرر اعترافنا باالحتو - ٣١

البحــر، والــيت تتفــاقم بفعــل بعــدها عــن األســواق عــدم وجــود منفــذ هلــا إىلتواجههــا بــسبب
النمـو االقتــصادي للبلـدان الناميـة غــرياســتمرار ضـعف عــن القلـق مـن أيـضانعـربوالعامليـة،

ــى. الــصدمات اخلارجيــة مواجهــةيف  فيهــارفــاه االجتمــاعيال وهــشاشةالــساحلية ونــشدد عل
 التـامتنفيذالندعو إىلو.ضرورة التغلب على مواطن الضعف هذه، وبناء القدرة على التكيف

تلبية االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية غـري:ربنامج عمل أملايتل والفعال ويف الوقت املناسب
_______________

)٨( A/CONF.191/13الفصل الثاين ،. 
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نقـل العـابر مـن أجـل البلـدان الناميـة غـريالساحلية ضمن إطار عاملي جديد للتعاون يف جمال ال
االجتمـاع الرفيـعيف إعـالنمـا أعيـد تأكيـدهحنـوعلى )٩(النامية الساحلية وبلدان املرور العابر

ــدورة ــستوى لل ــستنيامل ــة وال ــةالثالث ــة العام ــامج للجمعي ــدة لربن ــصف امل ــتعراض منت ــشأن اس ب
 .)١٠(أملايت عمل
 ، اجلزريــة الــصغرية الناميــةا بوجــه خــاص الــدولالــيت تنفــرد ــ الــضعفونقــر بأوجــه - ٣٢

 الـضعف هـذه، مـنأوجـهونؤكد من جديد التزامنا باختاذ إجراءات عاجلـة وملموسـة ملعاجلـة
 ملواصلة تنفيذ برنـامج العمـل مـن أجـلخالل التنفيذ الكامل والفعال الستراتيجية موريشيوس

أن اآلثـار الـضارة لـتغري املنـاخبـ أيضاونقر .)١١(التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية
لتنمية املستدامة للدول اجلزريـةيهدد اوارتفاع مستوى سطح البحر تشكل مصدر خطر كبري

 حتقيـقيفونالحظ التقدم املتفاوت الذي حترزه الدول اجلزرية الصغرية الناميـة.الصغرية النامية
ويف.يف بعـض اـاالتاحملـرزتقـدمء بـطء الإزااألهداف اإلمنائية لأللفية، ونعـرب عـن القلـق

 السـتراتيجيةالذي جيري كل مخـس سـنواتهذا الصدد، نرحب باالستعراض الرفيع املستوى
، لتقيـيم التقـدم احملـرز٢٠١٠سـبتمرب/ أيلـول٢٥ و٢٤ املزمـع إجـراؤه يفموريشيوس للتنفيذ

 . الدول اجلزرية الصغرية النامية الضعف لدىأوجهيف معاجلة
الـيت حـادت أكثـر مـنلبلـدانوخباصـة لفريقيـا،أل أكـرباهتمـامونسلم بضرورة إيـالء - ٣٣

 تقـدمإحـراز وعلـى الـرغم مـن.٢٠١٥ حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عـامغريها عن
مـصدر قلـق بـالغ ألسـبابتـشكل  أخـرىبلـدان يفال تزال احلالـةيف بعض البلدان األفريقية،

ونالحــظ أن. مــن األزمـة املاليــة واالقتـصاديةمـن أكثــر القـارات تـضررالقــارةلـيس أقلـها أن ا
االلتزامـاتدون مـستوىتـزال  ال ألفريقيا ازدادت يف السنوات األخرية إال أـااملعونة املقدمة

 .قوة إىل الوفاء بتلك االلتزاماتندعو ب،لذا.املعلنة
فهـذه.يت تواجهها البلدان املتوسـطة الـدخلالتحديات اإلمنائية احملددة الب أيضاونسلم - ٣٤

 حتقيـق أهـدافها يف جمـال اليت تبذهلا من أجلهوداجلالبلدان تواجه حتديات فريدة من نوعها يف
علـى ضـرورة أنتأكيـدالونعيـد أيـضا.التنمية الوطنية، مبا يف ذلك األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة

_______________

تقريـر املــؤمتر الــوزاري الــدويل للبلــدان الناميــة غـري الــساحلية وبلــدان املــرور العــابر الناميــة والبلــدان )٩(
ابر، أملــايت، كازاخــستان،املاحنــة واملؤســسات املاليــة واإلمنائيــة الدوليــة املعــين بالتعــاون يف جمــال النقــل العــ

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

منـشورات (٢٠٠٥ينـاير/ كـانون الثـاين١٤-١٠اجلزريـة الـصغرية الناميـة، بـورت لـويس، موريـشيوس،
 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار) والتصويبA.05.II.A.4األمم املتحدة، رقم املبيع
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الوطنيـة الـيت تـدمج فيهـا األهـداف اإلمنائيـة جهودها يف هـذا الـصدد إىل خطـط التنميـةتستند
 من اتمع الدويل عرب أشكال خمتلفة، مـع مراعـاة احتياجـاتالكايفلأللفية، وأن تلقى الدعم

 .على تعبئة املوارد احمللية هذه البلدان وقدرا
قـدرة البلـدان الناميـة علـى التكيـف مـع أن احلد مـن خمـاطر الكـوارث وزيـادةوندرك - ٣٥

املخـاطر اجليولوجيـة واجلويـة اهليدرولوجيـة، علـى حنـوهـاطر الطبيعيـة، مبـا فياخـ أنواع املمجيع
ــو ــع إطــار عمــل هيوغ ــسق م ــرةيت ــى:٢٠١٥-٢٠١٠  للفت ــات عل ــم واتمع ــاء قــدرة األم بن

ــة الكــوارث ــسرعمــاميكــن أن يكــون هل ،)١٢(مواجه ــضاعف وأن ي ــأثري م ــدافا ت ــق األه  حتقي
حلد من مواطن الضعف إزاء هذه املخاطر يشكل مسألة ذات أولويـةلذا فإن ا.اإلمنائية لأللفية

ــدان الناميــة ــسبة للبل ــة بالن ــةو.عالي  تواجــهتــزال  النــدرك أن الــدول اجلزريــة الــصغرية النامي
 عـن آثـار تغـري املنـاخ، ممـاومنـها الكـوارث النامجـة، اليت تشتد حدة بعضهاالكوارث الطبيعية

 .ة املستدامة التقدم حنو التنمي إحرازيعرقل
 

 ٢٠١٥  برنامج عمل لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام:سبل املضي قدما
  وتعزيزمهــا علــى الــصعيد والقيــادةتــويل زمــام األمــور علــى تــشجيعمــصممونإننــاو - ٣٦

ــة بوصــفهما عــامال رئيــسيا ل  حتقيــق األهــدافاحملــرز يفلتقــدمتحديــد االــوطين يف جمــال التنمي
ونـشجع مجيـع البلـدان. لأللفية، مع اضطالع كل بلد باملسؤولية الرئيـسية عـن تنميتـهاإلمنائية

ــة ــتراتيجيات التنمي ــصميم اس ــى االســتمرار يف ت ــذها ورصــدهاعل ــعوتنفي ــشكل يتناســب م ب
أصـحابومـشاركة مجيـعالنطـاقأوضاعها اخلاصـة، بوسـائل منـها إجـراء مـشاورات واسـعة

ونـدعو منظومـة األمـم املتحـدة واجلهـات.كـل بلـد سـياق، مبـا يتناسـب مـعني املعنـياملصلحة
، بنـاء علـى وتنفيـذهااألخرى الفاعلـة يف جمـال التنميـة إىل دعـم تـصميم هـذه االسـتراتيجيات

 .األعضاء طلب الدول
 العوملـة وظهـوريتجـه حنـونسلم بأن الترابط املتزايد بني االقتصادات الوطنية يف عاملو - ٣٧

د للعالقــات االقتــصادية الدوليــة يعنيــان أن احليــز املتــاح للــسياساتنظــم مــستندة إىل قواعــ
ــسياسات الداخليــة،  التجــارةت يف جمــاالوخباصــةاالقتــصادية الوطنيــة، أي النطــاق املتــاح لل

وابط والتزامـات دوليـة واعتبـاراتبـضحمكومـايف الغالـبوليـة، بـاتواالسـتثمار والتنميـة الد
مقابـلة أن تقيم منافع قبـول القواعـد وااللتزامـات الدوليـةويترك لكل حكوم.السوق العاملية

 .املتاح للسياساتالقيود النامجة عن فقدان احليز

_______________

)١٢( A/CONF.206/6٢، الفصل األول، القرار. 
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ــدنؤكــدو - ٣٨ ــة)٣( توافــق آراء مــونترييمــن جدي ــل التنمي ــشأن متوي  )٥( وإعــالن الدوحــة ب
ية مـن أجـل، ونسلم بأن تعبئة املوارد املالوما ينطويان عليه من ج متكامل وشامل بأكملهما

 للـشراكة العامليـة مـن أجـلبالغـا األمهيـةالتنمية واالستخدام الفعال جلميع تلـك املـوارد أمـران
دعم حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيهـا األهـدافألغراض عدة منهاالتنمية،
 .لأللفية اإلمنائية

بالفعل البلـدان املتقدمـة النمـو عهدت االوفاء بااللتزامات اليت ت التعجيل بإىلوندعو - ٣٩
سيولةالــ وســتوفر.)٥(بــشأن متويــل التنميــة  وإعــالن الدوحــة)٣(يف ســياق توافــق آراء مــونتريي

، وفقـا هلـذه االلتزامـات، ملـساعدةنحاملـوميةمن أجل التن األجلطويلتمويلالقصرية األجل و
 التحديات اهلامـة الـيتومن . حتقيق أولوياا يف جمال التنمية على حنو مالئمالبلدان النامية على

 يف سعينا املشترك إىل حتقيق النمو والقضاء على الفقـر والتنميـة املـستدامة كفالـة يئـةتواجهنا
 ،العــام واخلــاص علــى الــسواءمــن القطــاعنيملــوارد احملليــة،الظــروف الداخليــة الالزمــة لتعبئــة ا

وتعد تدفقات رأس. القدرات البشريةوحتسنيواإلبقاء على مستويات كافية لالستثمار املنتج
 االسـتثمار املباشـر األجـنيب، إىل جانـب االسـتقرار املـايل الـدويل،وخباصة،الدويل اخلاصاملال

 .ئية الوطنية والدوليةعناصر حيوية مكملة للجهود اإلمنا
تمكينــها مــنل إصــالح وحتــديث املؤســسات املاليــة الدوليــةونؤكــد ضــرورة مواصــلة - ٤٠

حـدوث طـوارئحلاالت الطوارئ املالية واالقتـصادية واحليلولـة دونعلى حنو أفضل التصدي
يـدنعو. علـى حنـو أفـضل وتعزيز التنمية بصورة فعالة وتلبية احتياجات الدول األعـضاءأخرى
يف البنـك الـدويل وصـندوقلإلعراب عـن آرائهـا الناميةإتاحة فرص أكرب للبلدانأمهيةتأكيد

اإلصـالحات الـيت اضـطلع ـا البنـك الـدويلب وحنـيط علمـا،فيهمـامتثيلهاتعزيزالنقد الدويل و
 . االجتاهذلكوالتقدم الذي أحرزه صندوق النقد الدويل يف

 اتساق السياسات ألغـراضلزيادةهود على مجيع الصعدندعو إىل بذل مزيد من اجلو - ٤١
 كـل منـهاونؤكد أن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يتطلب سياسات متكاملة يـدعم.التنمية

 االقتصادية واالجتماعية والبيئيـة ألغـراض التنميـةاملسائلطائفة واسعة منب يتعلق اآلخر يف ما
حتقيـق منـو اقتـصادي أهـدافسياسـات تتوافـق مـعتـضعأنميـع البلـدانجب ويب.املستدامة

 . وتنفذها والقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامةوعادل وشاملمطرد
نكرر تأكيد أمهية الدور الذي تؤديه التجارة كمحرك للنمو والتنميـة ومـسامهتها يفو - ٤٢

اهـات احلمائيـة وتـصحيحونـشدد علـى ضـرورة مقاومـة االجت.حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
 ونعتـرفتعارض مع قواعـد منظمـة التجـارة العامليـة،تو اختذت بالفعلبالتجارةأي تدابري خملة
لـديها مـن مرونـة مبـا  مـا البلدان النامية، يف االسـتفادة بالكامـل مـن كـلسيما  الحبق البلدان،



A/RES/65/1

12

ــة إطــاريتوافــق مــع تعهــداا والتزاماــا يف  وســيوفر االختتــام املبكــر. منظمــة التجــارة العاملي
موجهــة حنــو التنميــة زمخــا تــشتدو وشــاملةطموحــةو والنــاجح جلولــة الدوحــة بنتــائج متوازنــة

 .حاجة التجارة الدولية إليه ويسهم يف النمو االقتصادي والتنمية
ــصاديو - ٤٣ ــو االقت ــز النم ــشاملاملطــردنؤكــد أن تعزي ــادل ال ــلوالع يف ضــروري للتعجي

 لـيس كافيـاولكنـه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وتعزيـز التنميـة املـستدامة،التقدم احملرز حنو
  الفقـراء، مـن املـشاركة يف الفـرص االقتـصاديةسـيما  ال للنمو أن ميكن اجلميـع،فال بد:لذلك

خل وأن يـستكمل بـسياساتلـدتوليـد اول فـرص للعمـلإجيـادأن يـؤدي إىلوواالستفادة منها
 .اجتماعية فعالة

 وحتـسنيالوفيات النفاسـية ووفيـات األطفـالنلتزم مبضاعفة جهودنا لتخفيض معدلو - ٤٤
اجلهـود ملكافحـةبـذل تعزيز الـنظم الـصحية الوطنيـة ومنهابإجراءاتصحة النساء واألطفال،

اإليــدز وحتــسني التغذيــة وإمكانيــة احلــصول علــى ميــاه الــشرب/فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
ــاملاملأمونــة و ونؤكــد أن. األساســية، باالســتفادة مــن الــشراكات العامليــة املعــززةةصحيرافــق ال

 األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة املتعلقـة بالـصحة أمـر ضـروري حتقيـق إحـراز التقـدم يف يفالتعجيل
 . األهداف اإلمنائية األخرىيف حتقيقحراز تقدم أيضاإل

، مـنوإناثـا ال مكـان، ذكـور أن يـتمكن األطفـال يف كـبكفالـةنكرر تأكيد التزامناو - ٤٥
 .٢٠١٥ حبلول عام،إمتام مرحلة التعليم االبتدائي

قـة بأسـعار معقولـة الطاقة، مبا يف ذلك احلـصول علـى الطامسائلنؤكد أمهية معاجلةو - ٤٦
ــقو وكفــاءة الطاقــة اســتدامة مــصادر الطاقــة واســتخدامها، كجــزء مــن اجلهــود العامليــة لتحقي

 .ة وتعزيز التنمية املستدامةاألهداف اإلمنائية لأللفي
 والقـدرات اإلنتاجيـةاألساسـية االقتـصادية واالجتماعيـة بأمهية تطوير اهلياكـلسلمنو - ٤٧

 البلدان الناميـة،وخباصة يف شامل وعادل وتنمية مستدامة،مطردمن أجل حتقيق منو اقتصادي
 مـع التركيـز بـصفةالـدخل للجميـع،توليـد تعزيـز فـرص العمـل وضـرورةواضعني يف االعتبار
 .خاصة على الفقراء

ــة الكاملــة واملنتجــة وتــوفري فــرص العمــللنؤكــد ضــرورة إجيــاد فــرصو - ٤٨ ــقلعمال  الالئ
للجميع، ونعقد العزم كذلك على تعزيز امليثاق العاملي لتوفري فرص العمل باعتباره إطارا عامـا

 حالتـه وأولوياتـهئـمتال خاللـه جمموعـات مـن الـسياسات الـيت مـنميكن لكـل بلـد أن يـصوغ
.ة املـستدامالتنميـة فـرص العمـل وتـشجيعالذي يسفر عن توليـدالوطنية، دف تعزيز التعايف

 وإدراجنيندعو الدول األعضاء إىل اختـاذ تـدابري فعالـة لتعزيـز اإلدمـاج والتكامـل االجتمـاعيو
 .هذه التدابري يف استراتيجياا اإلمنائية الوطنية
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على اختاذ مزيد من التدابري واإلجراءات الفعالـة وفقـا للقـانون الـدويل إننا مصممونو - ٤٩
إلزالة العقبات والقيـود وتعزيـز الـدعم املقـدم للمنـاطق والبلـدان الـيت تكـافح مـن أجـل حتقيـق

 مبا يف ذلك أقل البلدان منوا والبلـدان،جتماعية وتلبية احتياجاا اخلاصةاالقتصادية واالتنميةال
ــاالناميــة غــري ــة والبلــدان املتوســطة الــدخل وأفريقي  ،الــساحلية والــدول اجلزريــة الــصغرية النامي

ــاطق متــضررة مــن حــاالت طــوارئ إنــسانية معقــدة ويف منــاطقلو لــشعوب الــيت تعــيش يف من
 اختـاذ إجـراءات متـضافرة وفقـابـضرورةنـسلم، عـالوة علـى ذلـك،و.متضررة مـن اإلرهـاب

 اإلعمـال الكامـل حلقـوق الـشعوب الـيت تعـيش حتـول دونالـيتللقانون الدويل إلزالة العقبات
 .ظل االحتالل األجنيب بغية تعزيز حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف

ــرف بوجــودو - ٥٠ ــة منعت ــقحتــديات إمنائي ــا يتعل ــة فيم ــرعين ــاش املبك ــسالم واإلنع ــاء ال ببن
ــدان املتــضررة مــن الرتاعــات و يف ــى جهودهــبالبل ــأثري هــذه التحــديات عل ــقت ــة لتحقي ا املبذول

الوقـتيف كافيـة إمنائيـةة البلدان املاحنة أن توفر مـساعدإىلنطلبو.األهداف اإلمنائية لأللفية
لـتالئم االحتياجـات واألوضـاعجيـري تكييفهـا ، لـدعم هـذه اجلهـودا ميكـن التنبـؤ ـاملناسب

ز الــشراكات تعزيــ علــىوإننــا مــصممون.اخلاصـة بكــل بلــد، بنــاء علــى طلــب البلــد املــستفيد
 .أفضل دعم دويلوتقدميالدولية لتلبية هذه االحتياجات وحتقيق التقدم

 استفادة اجلميع من اخلـدمات االجتماعيـة ووضـع حـدودتشجيع إمكانيات أننرىو - ٥١
 املكاسـب اإلمنائيـة وحتقيـقتوطيـد يفكـبرية مـسامهةادنيا للحماية االجتماعية ميكن أن يسهم

عـدم املـساواة واالسـتبعاد االجتمـاعيل تتـصدىظم احلماية االجتماعية اليتوتعد ن.هااملزيد من
 . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةاحملرزة يف اجتاه ضرورية حلماية املكاسبهماوحتد من

 وأنمـسألة ذات أولويـةنؤكد أن مكافحة الفساد علـى الـصعيدين الـوطين والـدويلو - ٥٢
 املوارد وتوزيعها على حنو فعال وحيول املوارد عـن األنـشطة الـيتالفساد عائق خطري أمام تعبئة

وإننـا. للقضاء على الفقر ومكافحـة اجلـوع وحتقيـق التنميـة املـستدامةمن االضطالع ابد ال
ممـا أشـكاله،جبميـع اختـاذ خطـوات عاجلـة وحامسـة ملواصـلة مكافحـة الفـسادعلـىمصممون

بعـد تـصدق حنث مجيـع الـدول الـيت ملوستويات،يتطلب وجود مؤسسات قوية على مجيع امل
تنظـر يف القيـام  أو مل تنـضم إليهـا بعـد علـى أن)١٣(تفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساداعلى

 .بذلك وأن تبدأ يف تنفيذها
يتجزأ من العمل الفعـال  ال جزءوتعزيزها ومحايتها حقوق اإلنسانمراعاةندرك أنو - ٥٣

 .اإلمنائية لأللفيةمن أجل حتقيق األهداف

_______________

 .٤٢١٤٦، الرقم٢٣٤٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٣(
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.نعترف بأمهية املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـةو - ٥٤
 إتاحـة إمكانيـة االسـتفادة مـنوندعو إىل اختاذ إجراءات لكفالـة. التنميةعنصر فعال يفاملرأةف

لنـساء والفتيـاتلتـصاديةالتعلـيم واخلـدمات األساسـية والرعايـة الـصحية األوليـة والفـرص االق
نؤكـد أن لالسـتثمارو.صـنع القـرار علـى مجيـع املـستوياتومشاركتهن يفعلى قدم املساواة

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

وفقـا ألحكـام خطـوات إجيابيـة متـضافرة الـدولأن تتخـذونؤكد من جديـد ضـرورة - ٥٥
 احترام مجيع حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية للـشعوب األصـلية،القانون الدويل لضمان

ــز، وأن ــساواة وعــدم التميي ــى أســاس امل ــرفعل ــاتعت ــة وتنــوع هوياــا وثقافاــا ونظمه  بقيم
 .تميزةامل االجتماعية

تعزيــز الــشراكاتعلــى العمــل مــع مجيــع أصــحاب املــصلحة و علــىوإننــا مــصممون - ٥٦
ويــؤدي القطـاع اخلـاص دورا حيويــا يف عمليـة التنميــة يف.تحقيـق األهـداف اإلمنائيــة لأللفيـةل

 فـرص للعمـلإجيـاد العـام واخلـاص، ويفني بـني القطـاعات الـشراكهابلدان كـثرية، بطـرق منـ
.والعـادلير تكنولوجيات جديـدة ومتكـني النمـو االقتـصادي املطـرد الـشاملواالستثمار وتطو

 تكييـفمنـها املـسامهة يف القـضاء علـى الفقـر، بطـرقأن يواصـل القطـاع اخلـاصنطلب إىلو
ــه لــتالئم احتياجــات ــراء وإمكانيــامامنــاذج أعمال ــسي االســتثمار املباشــر األجــنيب.لفق ويكت

 أمهيــة فيمـا يتعلـق بتوسـيع نطــاق، العـام واخلـاصنيلقطـاع الـشراكة بــني اوكـذلكوالتجـارة،
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 فيه الـشركات باملـسؤولية االجتماعيـة للـشركات وبالعمـل لـدعم لألمم
 .األهداف اإلمنائية لأللفية

 اتتعزيز التعاون اإلقليمـي ودون اإلقليمـي للتعجيـل بتنفيـذ االسـتراتيجيأمهيةونؤكد - ٥٧
ونؤكــد. مـصارف ومبـادرات التنميــة اإلقليميـة ودون اإلقليميـةمنــهااإلمنائيـة الوطنيـة، بطـرق

أيـضا أمهيــة تعزيـز املؤســسات اإلقليميــة ودون اإلقليميـة لتــوفري الـدعم الفعــال لالســتراتيجيات
 .الوطنيةاإلمنائية اإلقليمية و

 ا ووكاالــ وجلاــا اإلقليميــة أن صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــاونؤكــد مــن جديــد - ٥٨
محايـة مكاسـب وفقا لوالية كل منها، دورا هامـا يف النـهوض بالتنميـة ويف،تؤدياملتخصصة

التنميــة وفقــا لالســتراتيجيات واألولويــات الوطنيــة، مبــا يف ذلــك إحــراز التقــدم حنــو حتقيــق
ضــمانو ملتحـدةاألمـم امنظومـةلتعزيـز وسنواصـل اختـاذ خطـوات.اف اإلمنائيـة لأللفيـةاألهـد

نـشددو.دعم األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة من أجليف عملهاحسن التنسيق واالتساق والفعالية
ونــدعم مبــادرة بعــض البلــدانتــويل زمــام األمــور والقيــادة علــى الــصعيد الــوطين،علــى مبــدأ
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نــشدد علــى دعــم مجيــعو القطريــة املــشتركة، علــى أســاس طــوعي،جربامام وثــائق الــدالســتخ
ــى ــة علــ ــة للربجمــ ــات القائمــ ــر والعمليــ ــتخدام األطــ ــلة اســ ــب يف مواصــ ــيت ترغــ ــدان الــ البلــ

 .القطري املستوى
ــيتو - ٥٩ ــة ال ــل األنــشطة التنفيذي ــنؤكــد ضــرورة أن يكــون متوي ــاي  ــمجهــازضطلع  األم

ن يكـون أكثــر فعاليـة وكفـاءة وميكــن التنبـؤ بـه بــشكلكافيـا كمــا ونوعـا وأاإلمنـائياملتحـدة
ونؤكد من جديد، يف هذا الـسياق، أمهيـة املـساءلة والـشفافية وحتـسني اإلدارة القائمـة.أفضل

 أعمـال صـناديق األمـمنعلى النتائج وتعزيز االتساق بني التقارير املعدة على أساس النتائج عـ
 .دة وبراجمها ووكاالا املتخصصةاملتح
دعم مـايل كـاف وميكـن التنبـؤ بـهعزيز اجلهود الرامية إىل تعبئة ت علىوإننا مصممون - ٦٠

أســعاروبتــشجيع تطــوير ونــشر تكنولوجيــات مناســبة ومــستدامةوعــايل اجلــودةدعــم تقــينو
ــة ــق عليهــاتلــكنقــلومعقول ــات وفــق شــروط متف ــهالتكنولوجي ــةممــا ل ــقبالغــة أمهي  يف حتقي

 .ةاألهداف اإلمنائية لأللفي
للتمويل ميكن أن تسهم إسهاما إجيابيـا يف مـساعدة البلـدانونرى أن اآلليات املبتكرة - ٦١

وينبغـي أن يكمـل هـذا.النامية على تعبئـة مـوارد إضـافية لتمويـل التنميـة علـى أسـاس طـوعي
 بالتقـدمويف الوقـت الـذي نقـر فيـه.بـديال هلـاالتمويل املـصادر التقليديـة للتمويـل وأال يكـون

ملبادرات احلاليـة، املصادر املبتكرة لتمويل التنمية، ندعو إىل رفع مستوى ا جمالبري احملرز يفالك
 .االقتضاء حسب

ــز ودعــم التعــاونو - ٦٢ بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاونفيمــانرحــب بــاجلهود اجلاريــة لتعزي
ن الـشماللتعـاون بـني بلـدال أن التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب لـيس بـديالونؤكد.الثالثي

األمـم املتحـدةؤمترملـلوثيقـة اخلتاميـةلوندعو إىل التنفيذ الفعـال.وبلدان اجلنوب بل مكمال له
يف الفتـرة مـننـريويب الـذي عقـد يفالرفيع املـستوى املعـين بالتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب

 .)١٤(٢٠٠٩ديسمرب/ كانون األول٣إىل ١
تقدم حنو حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة إحرازيفبإسهام اجلهود اإلقليميةعترفنو - ٦٣

ؤمتر قمـةالدورة العادية اخلامـسة عـشرة ملـونرحب، يف هذا الصدد، بعقد.٢٠١٥حبلول عام
ــرةاألفريقــي يف كمبــاال الحتــادا ــنيف الفت ــه/ متــوز٢٧ إىل١٩ م ــشأن موضــوع٢٠١٠يولي  ب

مـن أجـلمحلـة” الحتـاد األفريقـيا وببـدء ؛‘‘ع والطفل والتنمية يف أفريقيايالرضو صحة األم’’
:أفريقيــا ــتم بــاملرأة” ؛ وبــشعار“التــسريع يف خفــض معــدالت الوفيــات النفاســية يف أفريقيــا

_______________

 .، املرفق٦٤/٢٢٢القرار )١٤(
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ــي أ ــيالينبغ الســتعراض االســتثنائي؛ وباالجتمــاع الــوزاري‘‘ احليــاةمتــنح متــوت امــرأة وه
 املعقـود يف٢٠١٥ لـيت تـسبق عـاماالفتـرة:األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ

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

الــيتان إقليميــة أخــرى وأعــدا جلــالــيتماثلــةاملتقــاريربال و؛حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
 يفاملعقـودبشكل إجيايب يف االجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـةمجيعها أسهمت

 .٢٠١٥ داف اإلمنائية لأللفية حبلول عامدورا اخلامسة والستني وكذلك يف حتقيق األه
منائيـة الرمسيـةنرحب بـاجلهود املتزايـدة املبذولـة مـن أجـل حتـسني نوعيـة املـساعدة اإلو - ٦٤

ابع للمجلــسنتــدى التعــاون اإلمنــائي التــمل باإلســهام القــيم، ونــسلميف التنميــةهــاريأثتوزيــادة
 إىل جانـب املبـادرات احلديثـة العهـد مثـل املنتـديني الرفيعـي املـستوىاالقتـصادي واالجتمـاعي

 وبرنـامج٢٠٠٥عـاماملعنيني بفعالية املعونة اللذين أصدرا إعالن باريس بـشأن فعاليـة املعونـة ل
إقــرار املبــادئبطــرق منــها،مــايف جهــود البلــدان الــيت التزمــت  )١٥(٢٠٠٨ عمـل أكــرا لعــام

  حتقيـقأجـل واملواءمـة والتنـسيق واإلدارة مـنلتويل زمام األمور على الصعيد الـوطيناألساسية
ناضملـتتوجـد صـيغة واحـدة مالئمـة جلميـع احلـاال  ال ونضع يف االعتبار أيـضا أنـه.النتائج

 . مراعاة األوضاع اخلاصة لكل بلد مراعاة تامةوأنه ال بد منفعالية املساعدة
داخــلالتنــسيقمنتــدى التعــاون اإلمنــائي بوصــفه جهــةاجلهــود املــستمرة يفشجعنــو - ٦٥

،التعـاون اإلمنـائي الـدويلاملتـصلة بمـسائلشـاملة للدراسةاملعنية بإجراءمنظومة األمم املتحدة
 .يع أصحاب املصلحة املعنينيمبشاركة مج

 مـن أجـلونشجع التعاون الدويل يف اال الثقايف.نرى أن البعد الثقايف مهم للتنميةو - ٦٦
 .حتقيق األهداف اإلمنائية

 للتعليم والتنمية والسالم، ميكن أن تعـزز التعـاونوسيلةنسلم بأن الرياضة، بوصفهاو - ٦٧
ــ ــاهم واإلدمــ ــسامح والتفــ ــيوالتــــضامن والتــ ــصعد احمللــ ــى الــ ــصحة علــ ــاعي والــ اج االجتمــ

 .والدويل والوطين
 نسلم بأن مجيع البلدان حباجة إىل بيانات كافية ومناسبة من حيث التوقيت وموثوقو - ٦٨
 لتحقيـقأفـضلبـرامجو وضـع سياسـات من أجل، ومصنفة، مبا يف ذلك البيانات السكانيةا

 يف رصد التقدم احملرز منهاألغراضحصائية الوطنية،ونلتزم بتعزيز نظمنا اإل.التنمية املستدامة

_______________

)١٥( A/63/539املرفق ،. 



A/RES/65/1

17

ونؤكد من جديد أيضا ضرورة بذل املزيد من اجلهود.حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بفعالية
 .لدعم بناء القدرات يف جمال اإلحصاء يف البلدان النامية

ــادرة النــبض العــاملي إلعــداد بيانــات أحــدثو - ٦٩ كجهــديــة،عملأكثــرو حنــيط علمــا مبب
ــلحتقيــق مجيــع أصــحاب املــصلحة املعنــيني، مــن أجــلمــشترك فيمــا بــني األثــر الــسريع وحتلي

 .الضعف مواطن
 

 القضاء على الفقر املدقع واجلوع -  من األهداف اإلمنائية لأللفية١اهلدف
 من األهداف اإلمنائية لأللفيـة،١تقدم من أجل حتقيق اهلدفالنلتزم بالتعجيل بإحراز - ٧٠

 :منها طرقب
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
 تـؤدي إىل حتقيـق منـو اقتـصادي مطـرداستـشرافيةاعتماد سياسـات اقتـصادية )ب( 

 التنميــةقيــق التنميـة املـستدامة، وتــوفر املزيـد مـن فــرص العمـل وتـشجعحتإىل وعـادلشـامل و
 ؛الزراعية وحتد من الفقر

تكثيف اجلهود على مجيع املـستويات للتخفيـف مـن حـدة اآلثـار االجتماعيـة )ج( 
عن طريق التـصدي هلـا علـىواالقتصادية لألزمات املتعددة على الفقر واجلوع بشكل خاص،

 ؛النامية ياجات البلدان، مع مراعاة احت على الصعيد العامليع ومستدام شامل وفعال وجامحنو
 فـرص عمـل وفـريةيتـيح عـادل ومطرد شـاملالسعي إىل حتقيق منو اقتصادي )د( 
مبـنتعزيز العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئـق للجميـع،لحتقيق التنمية املستدامةإىلو

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

 مـن بـد وال.والتدريب التقين والتدريب املهين وتنمية املهارات املتصلة مبباشرة األعمـال احلـرة
 ؛ هذه املبادراتمال بشكل وثيق يفإشراك ممثلي أرباب العمل والع

ــرب )هـ(  ــقل إتاحـــة فـــرص أكـ ــل منـــتج والئـ ــشباب للحـــصول علـــى عمـ ــادةبلـ زيـ
شــراكات بــني ةوإقامــسوق العمــلالــدعم الفعـال لــاالسـتثمارات يف جمــال توظيــف الــشباب و

 وفقـا، يف أسواق العملة الشبابتهيئة بيئة مالئمة لتسهيل مشاركوب العام واخلاص،نيالقطاع
 ؛ات الدولية وااللتزامللقواعد

اختاذ اإلجراءات املناسبة للتكاتف من أجل القضاء علـى أسـوأ أشـكال عمـل )و( 
األطفـال وتعزيــز نظـم محايــة الطفـل ومكافحــة االجتــار باألطفـال عــن طريـق إجــراءات تــشمل
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تعزيز التعاون واملساعدة الدوليني، مبـا يف ذلـك تقـدمي الـدعم للتنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية
 لقضاء على الفقر وتعميم التعليم؛وبرامج ا

ــضمن )ز(  ــيت تـ ــشاملة الـ ــز نظـــم احلمايـــة االجتماعيـــة الـ ــدماتتـــوفريتعزيـ  اخلـ
 إرسـاء عـن طريـق، مبا يتفق مـع األولويـات والظـروف الوطنيـة، للجميعاالجتماعية األساسية

 ؛جتماعي والرعاية الصحية للجميعلضمان االل احلدود الدنيا
 التمويـل البـالغ الـصغر، مبـا يف ذلـكسيما الالية الشاملة، وتعزيز اخلدمات امل )ح( 

 جلميــع شــرائح بتكلفــة معقولــةالــدفعئتمــان واالدخــار والتــأمني واالب تــوفري اخلــدمات املتعلقــة
اخلـدمات املاليـة علـىحيصلون عادة  الوالذينقليلو املنعةاصة النساء واألشخاصخباتمع، و

للمشاريع املتناهيـة، وهايكفي من  ماحيصلون على  ال أو التقليديةؤسسات املاليةاليت تقدمها امل
 ؛شاريع الصغرية واملتوسطة احلجمالصغر وامل

 تعزيـز يف جمالباعتبارهن عناصر حامسةومشاركتهن متكني الريفياتتشجيع )ط( 
 التنمية الزراعيـة والريفيـة واألمـن الغـذائي وضـمان حـصوهلن، علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل،

 ؛األسواق وصوهلن إىلعلى موارد اإلنتاج واألراضي والتمويل والتكنولوجيات والتدريب و
إعـادة تأكيـد االلتـزام الـدويل بالقـضاء علـى اجلـوع وضـمان حـصول اجلميــع )ي( 

املنظمـاتالـذي تـضطلع بـهدور الـ أمهيـةلـىعيف هـذا الـصدد،،وإعادة التأكيـدعلى الغذاء،
 ؛األمم املتحدة منظومة سيما ال، واملعنية

تأييد مبادئ روما اخلمسة املتعلقة باألمن الغذائي العـاملي املـستدام الـواردة يف )ك( 
 ؛)١٦(العاملي بشأن األمن الغذائيقمةالإعالن مؤمتر

ذائي، من خالل الـشراكة التنسيق واحلوكمة الدوليني يف جمال األمن الغزيادة )ل( 
 الـيت متثـل فيهـا جلنـة األمـن الغـذائي العـامليوالتغذيـةائيلزراعـة واألمـن الغـذمن أجـل االعاملية

 أن من الضروري حتـسني احلوكمـة العامليـة باالعتمـادمن جديد علىعنصرا رئيسيا، والتأكيد
 ؛ة وتعزيز الشراكات الفعالةلقائم املؤسسات اىعل
ةتعزيــز اجلهــود الراميــة إىل حتــسني بنــاء القــدرات يف جمــال اإلدارة املــستدام )م( 

ــة، باعتبــار أن الــسمك مــصدر هــام للربوتينــاتســيما الملــصائد األمســاك، و ــدان النامي  يف البل
 ؛ناصر مكافحة سوء التغذية واجلوع عنصر أساسي من عوأنهاحليوانية للماليني من الناس

_______________

WSFSمنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، الوثيقة:انظر )١٦( 2009/2. 
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دعم إجياد استجابة شاملة ومنـسقة ملعاجلـة األسـباب املتعـددة واملعقـدة ألزمـة )ن( 
 اعتمــاد احلكومــات الوطنيــة واتمــع الــدويل حلــوال سياســيةبطــرق منــها الغــذاء العامليــة،

 ألغـراض منــهاواقتـصادية واجتماعيـة وماليـة وتقنيـة علـى املـدى القـصري واملتوسـط والطويـل،
وميكــن ملنظمــات.لتخفيــف مــن آثــار التقلبــات الكــبرية يف أســعار األغذيــة يف البلــدان الناميــةا

 ؛طلع بدور هام يف هذا الصددأن تض املعنيةاألمم املتحدة
 لتعزيـــز اإلنتـــاج، علــى مجيـــع املــستويات،بيئــة مؤاتيـــة قويـــةيئـــةتــشجيع )س( 

 االســتثمارات العامــةبطــرق منــها الزراعــة يف البلــدان الناميــة، جمــالواإلنتاجيــة واالســتدامة يف
اهلياكــليكفــي مــن  مــاواخلاصــة والتخطــيط الســتغالل األراضــي وكفــاءة إدارة امليــاه وتــوفري

األساسية الريفيـة، مبـا يف ذلـك الـري، وإجيـاد سالسـل قويـة لألنـشطة الزراعيـة املولـدة للقيمـة
وصول املزارعني إىل األسـواق واألراضـي والـسياسات واملؤسـسات االقتـصاديةفرصوحتسني

 ؛ الوطين والدويلينياعمة على املستوالد
 رفع إنتاج طائفـة واسـعة مـندعم صغار املنتجني، مبن فيهم النساء، من أجل )ع( 

وصـــوهلم إىل األســـواقســـبلاحملاصـــيل التقليديـــة وغريهـــا مـــن احملاصـــيل واملاشـــية، وحتـــسني
وحـصوهلم علـى االئتمانـات واملـدخالت وبالتـايل تعزيـز الفـرص املتاحـة أمـام الفقـراء لكـسب

 ؛همتشمعيالدخل ورفع قدرم على شراء األغذية وحتسني سبل
تعزيـــز تطـــويربو اإلنتاجيـــة الزراعيـــة يف البلـــدان الناميـــةزيـــادة معـــدل منـــ )ف( 
نقـل هـذه التكنولوجيـاتوب  ونـشرهاة املستدامة املناسبة واملعقولـة التكلفـةيتكنولوجيا الزراعال

لـيموفقا لشروط متفق عليها ودعم البحوث واالبتكارات الزراعية واخلدمات اإلرشـادية والتع
 ؛الزراعي يف البلدان النامية

 بطــرق منــهاذيــة ونوعيتــهازيــادة اإلنتــاج املــستدام ورفــع مــستوى تــوافر األغ )ص( 
ــزارعنيمتكــني و األجــلاالســتثمار الطويــل إىل األســواقمــن الوصــولصــغار املــالك مــن امل

 على االئتمانات واملدخالت وحتسني التخطيط الستغالل األراضي وتنويـع احملاصـيلواحلصول
صــول البلــدان الناميــةســية الريفيــة الكافيــة وتعزيــز إمكانيــة ووتــسويقها وإنــشاء اهلياكــل األسا

 ؛األسواق إىل
الوفـاء بااللتزامــات الــيت مت التعهــد ــا لتحقيـق األمــن الغــذائي العــاملي وتــوفري )ق( 

 االلتزامـاتومنـهاموارد كافية ميكـن التنبـؤ ـا مـن خـالل قنـوات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف،
  العاملي؛ألمن الغذائيلتحقيق اكويالأاملنصوص عليها يف مبادرة

ة املستدامة مثـليتنمية الزراعال اليت تواجه يف حتقيقالتصدي للتحديات البيئية )ر( 
نوعيــة امليـــاه ومـــدى توفرهـــا وإزالـــة الغابــات والتـــصحر وتـــردي األراضـــي والتربـــة والغبـــار
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 التنـوع البيولـوجيا وفقدانميكن التنبؤ  الوالفيضانات واجلفاف وأمناط األحوال اجلوية اليت
ــا الزراعال ونــشروتعزيــز تطــوير نقــل هــذه وة املــستدامة املناســبة واملعقولــة التكلفــةيــتكنولوجي

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

 األساســي لكــل فــرد يف أن يكــونيتفــق مــع احلــق يف احلــصول علــى غــذاء كــاف واحلــق مبــا
فـــاظ علـــى قدراتـــهحلاي يـــتمكن مـــن النمـــو علـــى حنـــو كامـــل ومـــأمن مـــن اجلـــوع، لكـــ يف

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

 ؛عالة من خالل برامج هادفة وفقليلي املنعةواألشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك األشخاص
لتحديات اليت تواجهها الشعوب األصـليةللتصدي ل التقدمالتعجيل 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 - ية لأللفية من األهداف اإلمنائ٢اهلدف

 من األهداف اإلمنائية لأللفيـة،٢ حتقيق اهلدفمن أجلإحراز التقدمب بالتعجيلنلتزم - ٧١
 :منها بطرق

 التعلــيمعلــى توجيــه مــن جديــدوالتأكيــدإعمــال حــق كــل فــرد يف التعلــيم، )أ( 
ــو ــه، حنـ ــسان وشـــعوره بكرامتـ ــصية اإلنـ ــام لشخـ ــاء التـ ــسان اإلمنـ ــوق اإلنـ ــرام حقـ ــو احتـ وحنـ

  األساسية؛ واحلريات
للجميـع باالسـتناد إىل التعليم االبتـدائيتوفريمواصلة إحراز تقدم حنو هدف )ب( 

  سب اليت حتققت خالل العقد املاضي؛املكا
ــرص )ج(  ــوفري ف ــها لت ــيم وداخل ــم التعل ــة خــارج نظ ــة احلــواجز الكائن ــيمإزال   التعل
يف حتقيق أساسيانعامالنن املعرفة والتعليمأل نظراميع األطفال،جل  على حنو متكافئالتعلمو

حتقيــق مجيـــع األهــداف اإلمنائيــة لأللفيـــة،و االقتــصادي املــستدام والـــشامل واملنــصفالنمــو
 علــى التعلـيم والقيــام، بــدعم مــن اتمــععلـى الــصعيد الــسياسي مواصــلة التأكيــدطريــق عـن

قطــاع اخلــاص واختــاذ التــدابري املالئمــة واحملــددة األهــدافبتــشجيع اتمــع املــدين وال الــدويل،
وجـود  وتوفري الوجبات املدرسـية وكفالـةالدراسةواملستندة إىل الدالئل، من قبيل إلغاء رسوم

ميـع األطفـالجلألوالد والبنات، وبعبارة أخرى توفري التعليم االبتـدائيل منفصلةمرافق صحية
 معقولة؛ بشكل ميسر وبتكلفة
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 وشـىت أشـكال االسـتبعادوالتفـاوتعـدم املـساواةلمعاجلـة األسـباب اجلذريـة )د( 
 منـها حتـسنيبطـرق األطفـال غـري امللـتحقني باملـدارس،سـيما  الوالتمييز اليت تـضر باألطفـال،

 فيها ومشاركتهم يف أنشطتها وحتقيقهم للتقـدمواستبقائهماملدارستسجيل األطفال يفعملية
ــن خــالل ــالزم، م ــرامج حمــددةو نظــام تعليمــي شــامل إرســاءال اســتراتيجيات وسياســات وب

 تـوفري بغـرض تـشجيع وتنفيـذها،ة لعـدة قطاعـات شـاملـجاألهداف واستباقية، مبا يف ذلـك
 شــىتيفلعمــللويف هــذا الــصدد، ينبغــي اختــاذ خطــوات إضــافية.التعلــيم ومشولــه للجميــع

 وخباصــةخفــاق يف التعلـيم، واإلعـات بغــرض خفـض معــدالت تـرك الدراســة والرسـوبالقطا
 ة الفجوة بني اجلنسني يف التعليم؛بالنسبة للفقراء، وإزال

ويستلزم ذلك.كفالة توفري تعليم جيد والتقدم فيه من خالل النظام املدرسي )هـ( 
 وزيادة عدد املعلمني وحتسني قـدرام مـنتراعي احتياجات املتعلمإنشاء مدارس ومؤسسات

ــامل ــات شـ ــع سياسـ ــالل وضـ ــدريبخـ ــالتوظيف والتـ ــة بـ ــسائل املتعلقـ ــاجل املـ ــني تعـ ة للمعلمـ
 مـن خـالل زيـادة والتقييم وظروف العمل والتعليم ووضع املدرسـنيوالتطور املهين واالستبقاء

ــة مكونــات املبــاينقاعــات وتــشييد عــدد أكــرب مــن،القــدرات الوطنيــة  الدراســة وحتــسني حال
ناهج وحمتوياـا واملـواد الالزمـة للتربيـة والتعلـيمحتسني نوعية املو األساسيةوهياكلهاالدراسية

 تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت وتقيـيماإلمكانات الـيت توفرهـاوالتدريس واالستفادة من
 ؛التعلم نتائج

عـن  وإمكانيـة التنبـؤ بـه،تعزيز استدامة التمويل الـالزم لـنظم التعلـيم الوطنيـة )و( 
للتعلــيم بغــرض حتقيــق أمـور منــها معاجلــة القيــود املتعلقــة تــوفري ميزانيــات وطنيــة كافيـةطريـق

وينبغـي دعـم تلـك الـنظم مـن. األساسية واملوارد البـشرية واجلوانـب املاليـة واإلداريـةباهلياكل
بـسبل ألغراض التعليم،وميكن التنبؤ بهخالل املساعدة اإلمنائية والتعاون الدويل بشكل كاف

مويــلتكاريـة إزاء متويـل التعلــيم تكـون مكملـة ملـوارد التوعيـة وابمنـها اتبـاع ـج جديــدة وط
 التقليدية وليست بديال هلا؛

مواصلة تنفيذ الربامج والتدابري الوطنية الرامية إىل القضاء على األمية يف أحنـاء )ز( 
 ٢٠٠٠  يف عــامالــذي اعتمــد طــار عمــل داكــاريف إ املتعهــد ــاالعــامل كجــزء مــن االلتزامــات

ــيماملنتــدى العــا يف  ننــوهويف هــذا الــصدد،.األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةإطــار، ويف)١٧(ملي للتعل
 منـها تــوفري طرائــقبــسبللتعـاون فيمــا بــني بلـدان اجلنــوب والتعـاون الثالثــيل القــيمباإلسـهام

 األمية؛ ربوية مبتكرة يف جمال حموت
_______________

ــيم،منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة،:انظــر )١٧( التقريــر النــهائي للمنتــدى العــاملي للتعل
 ).٢٠٠٠باريس،( ٢٠٠٠أبريل/ نيسان٢٨-٢٦داكار، السنغال،
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ــى التخطــ )ح(  ــدراا عل ــز ق ــة إىل تعزي ــات الوطنيــة الرامي ــود احلكوم يطدعــم جه
 الـيت تـوفر التعلـيم، مبـا يتـسق مـعاجلهـاتللربامج التعليمية وإدارا، عـن طريـق إشـراك مجيـع

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

 ول إىل سوق العمل؛ الرمسي والدخالتعليم غريوبالتعليم الثانوي إىل التدريب املهين
ــصر أساســي )ي(  تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل كفالــة تــوفري التعلــيم االبتــدائي كعن

الطــوارئ اإلنــسانية والتأهــب هلــا، مــع ضــمان حــصول البلــدانحــاالتعناصــر مواجهــة مــن
 نظـمإلعـادة إرسـاءعلى طلبها، على دعم اتمع الدويل فيما تبذله من جهـود املتضررة، بناء

 .لديها التعليم
 

  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة-  من األهداف اإلمنائية لأللفية٣اهلدف
 من األهداف اإلمنائية لأللفيـة،٣ اهلدفمن أجل حتقيق التقدمبإحراز بالتعجيلنلتزم - ٧٢

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

 وااللتزامـات الـيت قـدمناها يف برنـامجامسـة االثـنيت عـشرة الـواردة فيهمـااالت االهتمـام احلوجم
ــة)١٨(عمــل املــؤمتر الــدويل للــسكان والتنميــة  والتزامــات وتعهــدات الــدول األطــراف يف اتفاقي

  ؛)٢٠( واتفاقية حقوق الطفل)١٩( التمييز ضد املرأة مجيع أشكالالقضاء على
لبنـات وجنـاحهن يف الدراسـة عـن طريـق إزالـةإتاحـة التعلـيم لكفالة إمكانيـة )ب( 

 مـن خـالل تـدابري مـن قبيـل تـوفري التعلـيم،تعليم البنـاتلاحلواجز وتوسيع نطاق الدعم املقدم
 املاليـة مـن قبيـل املـنح الدراسـية وبـرامجة والبيئة اآلمنة للدراسة وتوفري املساعدئي اايناالبتدا

ــشجللتحــويالت ــة وت ــة النقدي ــسياسات الداعم ــز ضــدإليع ال ــاتــاء التميي ــساء والفتي  يفالن
املــدارس حــىتكمــال الدراســة واحلـضور بغيــة اســتبقاء الفتيــات يف، ورصــد معــدالت إالتعلـيم

 مستويات التعليم الثانوي؛

_______________

منـشورات األمـم (١٩٩٤سـبتمرب/ أيلـول١٣-٥ القـاهرة،تقرير املؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة، )١٨(
 .، املرفق١الفصل األول، القرار)A.95.X111.18املتحدة، رقم املبيع

 .٢٠٣٧٨، الرقم١٢٤٩، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١٩(
 .٢٧٥٣١، الرقم١٥٧٧املرجع نفسه، الد )٢٠(
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ــرأة، ومتكــني ا )ج(  ــر ســيما المل ــيت تعــيش يف فق ــرأة ال ــسياساتبــسبل،امل ــها ال من
الـيت تكفــل للمـرأة إمكانيـة الوصـول بــشكل تـام ومتكـافئ إىل مجيــعاالجتماعيـة واالقتـصادية

والتـدريب الـتقين، مبـا يف ذلـك التـدريباجليـدمستويات التعلـيم والتـدريب والتـدريب املهـين
ة الكافيـة بتكلفـة اخلدمات العامة واالجتماعيـوتوفري واألعمال احلرة،للقيام باألعمال اإلدارية

 معقولة؛
 يئـةاملتعلقة بالسياسة العامـة الـيت ـدف إىلتدابريالة املرأة منكفالة استفاد )د( 

الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع، وفقا لاللتزامـات الـيت قدمتـها الـدول يف إطـارالعمالة
الراميـة إىل تـشجيعالعامـة ةالـسياساملتعلقـة بتدابريالاتفاقيات منظمة العمل الدولية، مبا يشمل

 التعلـيم الرمسـيمـن النساء والفتيات، مبن فيهن األمهات واحلوامل،استفادةإمكانيةأمور منها
فرص متكافئة يف جمال العمل وتطوير املهارات وسد الفجوات القائمـة يفإتاحةالرمسي و وغري

تقدمـه  مـا، مبـا يف ذلـكغـري مـدفوع األجـر واإلقـرار بعمـل املـرأةالنساء والرجالاألجور بني
 رعاية؛ من
ــاتاهلياكــلاالســتثمار يف )هـ(  ــوفريال األساســية وتكنولوجي ــدويت ،يف اجلهــد الي

 يف املناطق الريفية، مبا يفيد النـساء والفتيـات عـن طريـق تقليـل حجـم عـبء األنـشطةوخباصة
ــيح الفرصــة ــا يت ــا، مم  ــيت يقمــن ـــزلية ال ــاتلاملن ــساءوللدراســةللفتي ــام بأعمــال حــرةلن للقي

  العمل؛املشاركة يف سوق أو
يف صـنع القــرار النــساء يف مجيـع عمليــاتبزيــادة عـدداختـاذ التــدابري الكفيلـة )و( 

ها االســتثمار يف اضــطالع املــرأة منــبــسبلالــسياسي واالقتــصادي ومــشاركتهن فيهــا،اــالني
 على الصعيد احمللـي، وتـشجيع اختـاذ اإلجـراءات يف هياكل وعمليات اختاذ القرارقياديبدور

لرجـــال والنـــساء يف املؤســـسات الـــسياسيةل املالئمـــة ويئـــة جمـــال عمـــل متكـــافئالتـــشريعية
ــساء والرجــال ــني الن ــق التكــافؤ ب ــة إىل حتقي ــا الرامي ــة، وتكثيــف جهودن  للمــشاركةواحلكومي

 السالم؛ تها وبناءكأطراف مؤثرة يف مجيع مستويات عمليات منع نشوب النـزاعات وتسوي
والـربامج الوطنيـة الـشاملة الراميـة إىل رفـع درجـةتعزيز القوانني والـسياسات )ز( 

 يقـوض متـتعهن التـامالـذياملساءلة والوعي ومنع مجيع أشـكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات
ة إىل القــضاءكفالـة إمكانيـة وصـول املـرأو تـها يف كـل مكـانجبميـع حقـوق اإلنـسان ومكافح

ــى النحــو الواجــب بــالتحقيقوتــوفري احلمايــة هلــا ــام عل  مــع مجيــع مــرتكيب ذلــك العنــف والقي
ومقاضــام ومعاقبتــهم بغــرض القــضاء علــى اإلفــالت مــن العقــاب، مبــا يتفــق مــع التــشريعات

  والقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛الوطنية والقانون اإلنساين الدويل
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 القائمـة والفـرصوالثغـرات رصد التقـدم احملـرزعلىحتسني القدرات الوطنية )ح( 
بيانـات املـصنفة حـسب ال واسـتعمال من خالل حتسني إعـدادعن ذلكلتقاريراملتاحة وتقدمي ا
 بسبل منها الدعم املقدم من اتمع الدويل؛،اجلنس والعمر

 املـساواة جمـالحتسني األثر الذي حتدثـه املـساعدة اإلمنائيـة يف إحـراز تقـدم يف )ط( 
 مبـا يف ذلـك بنـاء،ة اهلـدفلنـساء والفتيـات مـن خـالل األنـشطة احملـددابني اجلنـسني ومتكـني

 وكذلك من خالل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وتعزيز احلوار بني اجلهات املاحنـة،القدرات
بغيـة كفالـةوالشركاء، مع القيام، حـسب االقتـضاء، بإشـراك اتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص

 توفري التمويل الكايف؛
  بتكلفــة معقولــة،البــالغ الــصغريــللــى التموحــصول املــرأة ع تيــسري إمكانيــة )ي( 
ــالغ الــصغر،ســيما ال ــان ب ــسهم االئتم   يف القــضاء علــى الفقــر واملــساواة بــني اجلنــسنيممــا ي

 املرأة؛ ومتكني
يف ذلـك  وامللكية واألراضـي، مبـاتوفري السكن املالئمتشجيع ومحاية إمكانية )ك( 

ــدابري ومتكينــها مــن ضــمان احلــصول علــى االللمــرأة ،احلــق يف املــرياث ئتمــان، مــن خــالل الت
  الدستورية والتشريعية واإلدارية؛املالئمة

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

، مبــا يف املنــافع يف مجيـع القطاعــاتوتقاسـمنـاء القــدراتاجلنــسني يف ختـصيص املــوارد وب بـني
 .ذلك على صعيد احلكومات املركزية واحمللية

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

 علــى الــصعيد  التقــدم يف جمــال تعزيــز الــصحة العامــة للجميــعبالتعجيــل بــإحرازنلتــزم - ٧٣
 :منها طرقب،العاملي

 مبـا يف ذلـك املـساواة والتـضامن، قيم ومبادئ الرعاية الـصحية األوليـةإعمال )أ( 
ــة ــة االجتماعي ــع مــنوالعدال ــشفافيةواســتفادة اجلمي  اخلــدمات والعمــل املتعــدد القطاعــات وال

ددواملساءلة ومشاركة اتمع والتمكني، كأساس لتعزيز الـنظم الـصحية، ونـشري يف هـذا الـص
 ؛)٢١(آتا - أملا إىل إعالن

_______________

ــين:انظــر )٢١( ــدويل املع ــؤمتر ال ــر امل ــاتقري ــة، أمل ــصحية األولي ــة ال ــا، كازاخــستان- بالرعاي  ١٢-٦، آت
 ).١٩٧٨جنيف، منظمة الصحة العاملية،( ١٩٧٨سبتمرب/أيلول
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لرعايـة الـصحيةجيدة ل قدرة النظم الصحية الوطنية على تقدمي خدماتدعم )ب( 
  علــى أوســع نطــاق ممكــنخــدمات الرعايــة الــصحيةتــوفري، وتــشجيعيتــوخى فيهــا اإلنــصاف

 احلـواجزإلزالـةسياسـات عامـةوضـع عن طريـق،للفئات الضعيفةاصةخبمراكز اخلدمة، و يف
 دعـم الـربامجإىل جانـباسـتخدامها،وحتول دون الوصول إىل خدمات الرعايـة الـصحيةاليت

 ؛ مع األولويات الوطنيةتتسقيتوالتدابري والسياسات الدولية ال
ــوفري خــدمات )ج(  ــةت ــسورة التكلفــةجمتمعي ــةلشــاملة ومي ــصحية األولي ــة ال لرعاي

التأهيـلوالرعايـةوحـىتن األمـراضمن تعزيز الصحة والوقاية ماستمراريتهاوتعزيزها لضمان
اصـة يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة، ـدفخبمع إيالء اهتمام خاص للفقراء فرادى ومجاعـات، و

 هم حباجة إليها؛ماية الصحية جلميع منتوفري احل
 تــوفري خــدماتبفعاليــة خــدمات الرعايــة الــصحية،مــدىحتــسني نوعيــة و )د( 

الـربامجـج منـسقة علـى الـصعيد القطـري وزيـادة اسـتخدامتبـاعبالرعاية الصحيةل متكاملة
، مبـا يف ذلـك امليـاه يف هـذا اـالالقطاعـات األخـرىاليت توفرهـاج اخلدماتادم وإاملشتركة

 ؛الصحية املرافقو
تعزيز النظم الصحية اليتجمالااللتزام الدويل بدعم اجلهود الوطنية يفالوفاء ب )هـ( 

كأســاس لنــهج شــامل يتــضمن التمويــلعلــى حنــو منــصفصــحيةإىل تــوفري خــدمات تــؤدي
ــة ــوى العامل ــدريب الق ــصحي وت ــصحةال ــة واللقاحــاتها وشــراءواســتبقاءيف جمــال ال األدوي
 ؛ ونظم املعلومات وتقدمي اخلدماتوتوزيعها وإنشاء اهلياكل األساسية

مـن الـصحيةاألساسية واملوارد البـشرية والتقنيـة وتـوفري املرافـقاهلياكلتعزيز )و( 
خـدمات الرعايـة الـصحية والقـدرة علـى االسـتفادة مـنحتـسني الـنظم الـصحية وضـمانأجـل

احلــصول علــى ميــاه الــشربو يف املنــاطق الريفيــة والنائيــة،وخباصــة وجودــا،هــاحتمــل تكاليف
 نـسبة الـسكانخبفـضااللتزاممراعاة، مع على حنو مستداماألساسيةالصحيةرافقاملاملأمونة و

األساسـية بـصورة مـستدامة إىلالـصحيةرافـقاملحيصلون على مياه الـشرب املأمونـة و  الذينال
 ؛املياه عن طريق كوسيلة ملكافحة األمراض املنقولة٢٠١٥النصف حبلول عام

علــى أمهيــة النــهج املتعــددة القطاعــات واملــشتركة بــني الــوزارات يفالتأكيــد )ز( 
 تعزيز الـصحة ومحايتـها، والتأكيـدتكتسي أمهية بالغة يف وتنفيذ السياسات الوطنية اليتصوغ

، بالتعــاون مــع منظمــات اتمــعالرئيــسي بالــدورستــضطلععلــى أن احلكومــاتمــن جديــد
املــدين، مبــا يف ذلــك األوســاط األكادمييــة والقطــاع اخلــاص، يف تنفيــذ االســتراتيجيات الوطنيــة

 تـوفري خـدماتحراز تقـدم حنـو ضـمانوخطط العمل بشأن تقدمي اخلدمات االجتماعية ويف إ
 ؛إنصافا صحية أكثر
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اعطرق منها مـشاركة اتمـع املـدين والقطـبحتسني اإلدارة الصحية الوطنية، )ح( 
، حـسب االقتـضاء، لـضمانتعزيز الدعم الـدويلو ينخراآلاملعنيني وأصحاب املصلحةاخلاص

يات،لتحـدا مواجهةعلى قادرةجعلها بشكل جيد وا وإعدادهة الوطنيةاستدامة النظم الصحي
 ؛واألوبئة مبا فيها األزمات

 ، الـصحيةوالتوعيةوضع سياسات وإجراءات مالئمة لتعزيز التثقيف الصحي )ط( 
 الـصحة، ويف بعـض احلـاالتبـأمور الـشباب، مـن أجـل التـصدي لـنقص الـوعيبـني وخباصـة

واألطفـالللنـساء صحيةتـوفري اخلـدمات الـ دونبـشكل كـبرياملمارسات الـضارة الـيت حتـولب
وسـيلة هومتكـني املـرأة باعتبـاربـني اجلنـسني حقـوق اإلنـسان وتعزيـز املـساواةمراعـاةوضمان
لتـصدي لوصـم األشـخاص املـصابني بفـريوس نقـصا ملعاجلة صحة النـساء والفتيـات وةأساسي

 ؛اإليدز واملتأثرين ماويةاملناعة البشر
تتـيح تـصنيفم البيانـات الوطنيـة الـيتدعم استخدام نظم مجع ورصـد وتقيـي )ي( 

نيتحـسوإبداء اآلراء ل على خدمات الرعاية الصحية حسب اجلنساألشخاص الذين حيصلون
 ؛فعالية النظم الصحية وجودا

 جـدواها ملواجهـة التحـدياتت اليت ثبتـواألنشطةتعزيز فعالية النظم الصحية )ك( 
ة اإلصـابة بـاألمراض غـري املعديـة واإلصـاباتارتفـاع نـسبالناشـئة يف جمـال الـصحة، مـن قبيـل

 ؛األخطار الصحية البيئية واملهنية و،والوفيات النامجة عن حوادث الطرق
ــتعراض )ل(  ــهم واســتبقائهم،سياساتالــاس الوطنيــة الســتقدام املــوظفني وتدريب

ســاس الــدروس املــستفادة،، علــى أيف جمــال الــصحة خطــط وطنيــة للقــوى العاملــةووضــع
تـوزيعهم غـريو الـنقص يف أفريقيـا،سيما ال، وةالصحيف جمالشكلة نقص العاملنيمل يتصدلل

املتكافئ داخل البلدان، مبـا يف ذلـك يف املنـاطق النائيـة والريفيـة، ويف مجيـع أحنـاء العـامل، األمـر
إدراك أمهية اإلجراءات الوطنية ويف هذا الصدد،الذي يقوض النظم الصحية يف البلدان النامية

حصول اجلميع على خدمات الرعايـة الـصحية الـيت تأخـذ يف االعتبـارإمكانيةدولية لتعزيزوال
ضـوء ، يفةالـصحيف جمـالاملهـرة البلـدان الناميـة يف اسـتبقاء العـاملنيهـاالتحديات اليت تواجه

لعـاملني يف جمـالللممارسـات املتعلقـة بتوظيـف ا ملنظمـة الـصحة العامليـةالعامليـةدونةاملاعتماد
  اليت يكون االلتزام ا طوعيا؛)٢٢( على الصعيد الدويلالصحة

_______________

مـايو/ أيـار٢١-١٧مجعية الـصحة العامليـة الثالثـة والـستون، جنيـف،منظمة الصحة العاملية،:انظر )٢٢(
 ).WHA63/2010/REC/1 (، القرارات واملقررات، املرفقات٢٠١٠
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تبـادل أفـضل املمارسـات يف جمـالبـسبل منـهامواصلة تعزيز التعاون الدويل، )م( 
 هاعلى األدوية وتشجيع تطوير التكنولوجيا ونقلـوتعزيز إمكانية احلصولتعزيز النظم الصحية

جيدة بأسعار معقولـة وتعزيـز إنتـاج األدويـةولةنة وفعاوممأبشروط متفق عليها وإنتاج أدوية
 واللقاحات وغريهـا مـن الـسلع الـصحية وتـدريبحتمل عالمة جتارية  اليت ال واألدويةاملبتكرة

ــصحة واســتبقائهم والعمــل ــاملني يف جمــال ال ــىالع ــؤ بضــمانعل ــة التنب ــز إمكاني التعــاونتعزي
ــارجي، ــل اخلـ ــة التمويـ ــدوليني، وبـــصفة خاصـ ــساقهماواملـــساعدة الـ ــسيقهما واتـ  وحتـــسني تنـ

ــع لبلـــدان املتلقيـــة بـــسبل تعـــزز الـــنظمل وتوفريمهـــااألولويـــات الوطنيـــة لبنـــاء القـــدرات مـ
 ؛الوطنية الصحية

ــوير )ن(  ــوث والتطـ ــن البحـ ــد مـ ــراء املزيـ ــشجيع إجـ ــارفتـ ــادل املعـ ــوفري وتبـ  وتـ
صولتـسهيل حـبطـرق منـهاتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجـل الـصحة،واستخدام

؛ان النامية، عليها بأسعار معقولة البلدسيما المجيع البلدان، و
القطــاعني العــام واخلــاص لتقــدمي اخلــدمات الــصحية،بــنيشراكةالــتعزيــز )س( 

 علـى حنـو مبتكـر، وتطـوير،وتشجيع تطوير تكنولوجيات جديـدة ميـسورة التكلفـة وتطبيقهـا
؛البلدان الناميةى وجه اخلصوصعلميسورة التكلفة حتتاجهاولقاحات وأدوية جديدة

 الـيت يـضطلععام العامليـة لـصحة املـرأة والطفـل األمني الستراتيجيةباالترحيب )ع( 
عـدد خفـض مـن أجـلا ائتالف واسع من الشركاء، لدعم اخلطط واالستراتيجيات الوطنيـة

بوصـف ري إىل حـد كـب سـن اخلامـسةدونواألطفـالالنفاسية ووفيـات املواليـد اجلـددوفياتال
 الـشديدةاألنـشطةوضـع جمموعـة متكاملـة مـنل تكثيف اجلهودمسألة ملحة، عن طريقذلك

قطاعـات مثـل الـصحة والتعلـيم واملـساواة بـنيشـىت الاألثر ذات األولوية، وتـضافر اجلهـود يف
؛ واحلد من الفقر والتغذيةواملرافق الصحيةاجلنسني واملياه

ات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة املتعلقـة جبميـعالترحيب أيضا مبختلف املبادر )ف( 
اليت يضطلع ـا علـى الـصعيد الثنـائي ومـن خـاللاملبادراتاألهداف اإلمنائية لأللفية، مبا فيها

يات الوطنيــة يف قطاعــات مثــلبــني بلــدان اجلنــوب، لــدعم اخلطــط واالســتراتيجفيمــاالتعــاون
ــيمالــصحة ــني اجلنــسني والتعل ــاه والطا واملــساواة ب ــة واملي  واحلــد مــن الفقــرواملرافــق الــصحيةق

 دونواألطفــــالالنفاســــية ووفيـــات املواليــــد اجلـــددوفيـــاتالوالتغذيـــة، كوســـيلة خلفــــض
.اخلامسة سن

وفيات األطفالخفض - من األهداف اإلمنائية لأللفية ٤اهلدف
ائية لأللفيـة،ف اإلمناألهدا  من٤تقدم من أجل حتقيق اهلدفالإحرازببالتعجيللتزمن - ٧٤

:بطرق منها



A/RES/65/1

28

ــضاعفة )أ(  ــةمـ ــراض الطفولـ ــة أمـ ــة إىل معاجلـ ــود الراميـ ــل اجلهـ ــشكل متكامـ ، بـ
ــسية لوفيــات األطفــال، مبــا فيهــا وفيــاتســيما الو ــة إىل معاجلــة األســباب الرئي  التــدابري الرامي

 احلــصر،  ال، ومــن هــذه األســباب، علــى ســبيل املثــالاملواليــد اجلــدد واألطفــال والوقايــة منــها
 عـن طريـق وضـعه حتقيق، األمر الذي ميكن واإلسهال واملالريا وسوء التغذيةااللتهاب الرئوي

 علـى قيـدوتنفيذ وتقييم استراتيجيات وسياسات وبرامج وطنية مناسبة دف إىل بقاء الطفـل
ــدهاوقبــل حــدوثها بوقــت قــصري واختــاذ تــدابري وقائيــة قبــل الــوالدة،احليــاة ــيم ، وبع  والتطع

ــة واملستحــضراتوالتحــصني ــى ضــمان أن تكــون األدوي ــةوالعمــل عل ــاتالطبي والتكنولوجي
 وباإلضـافة إىل ذلـك، ميكـن حتقيـق ذلـك عـن طريـق حتـسني.الطبية متاحـة وميـسورة التكلفـة

التوليـد صحية حمـددة، ومنـها رعايـةبتدابريتعزيز القياموالتغذية، مبا فيها التغذية قبل الوالدة،
فري عناصر مدربة لإلشراف على الـوالدة للحـد مـن وفيـات األمهـاتارئ وتوويف حاالت الط

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

 وتوسـيع نطاقهـا باعتبارهـابـرامج الوقايـة والتلقـيحإحراز النجاح يف مواصلة )ب( 
 وفيــات األطفــال، مبــا يف ذلــك محــالت التلقــيح ضــد احلــصبةضفــخلفعاليــةالــسبلأكثــر
 من خالل ضمان التمويل الكـايف وااللتـزام الـسياسي والتنفيـذ، والسل والكزازاألطفال وشلل
؛اصة يف البلدان ذات األولويةخب ملراقبة األنشطة، والواعي

كاملـةاختاذ اإلجراءات الكفيلة بتحسني تغذية األطفال من خـالل جمموعـة مت )ج( 
 يــةليكمغــذيات ت احلــصول علــى طعــام مغــذ ومســيما ال واخلــدمات األساســية، واألنــشطةمـن

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

حــة املالريــا وتوســيع نطــاق اســتخداممكاف يفاحلفــاظ علــى التقــدم احملــرز )د( 
ات؛شراحلالناموسيات املعاجلة مببيدات

 واإلسهال من خـالل زيـادة اسـتخدام تـدابريااللتهاب الرئويتعزيز مكافحة )هـ( 
وقائية وعالجية فعالة للغاية ثبتت جناعتها، فضال عن استخدام وسائل جديدة، مثـل اسـتخدام

؛ يف أفقر البلدان ميسورة التكلفة حىتقاحات جديدةل
لتعزيـز فــرصالكـبريتـأثريوضـيح المـضاعفة اجلهـود، مبـا يف ذلـك التوعيـة، لت )و( 

املرافـق الـصحية والعنايـة بالنظافـة الشخـصية، مبـا يف وفرياحلصول على مياه الشرب املأمونة وت
؛اإلسهال مراضأل نتيجةوفيات األطفالمعدل احلد منيفذلك غسل اليدين بالصابون،
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فــريوس نقــص املناعــةاإلصــابة ب اجليــل القــادم مــنوقايــةضــمانعلــىالعمــل )ز( 
فـريوس مـن األمال انتقـالللوقاية من على وجه السرعة موسعة ودائمةخدماتتوفريبالبشرية

 لألطفـال املـصابني العـالجخـدمات وزيادة فرص احلصول علـى،إىل الطفل، وحتسني نوعيتها
.البشريةبفريوس نقص املناعة

 
حتسني صحة األمهات -  من األهداف اإلمنائية لأللفية٥اهلدف

ف اإلمنائية لأللفيـة، من األهدا٥تقدم من أجل حتقيق اهلدفالإحرازببالتعجيلنلتزم - ٧٥
:منها بطرق

اختـاذ اخلطـوات الالزمــة إلعمـال حــق كـل إنـسان يف التمتــع بـأعلى مــستوى )أ( 
؛ الصحة اجلنسية واإلجنابيةيف ذلك، مباممكن من الصحة البدنية والعقلية

سائل الــصحة اإلجنابيــة وصــحة األم والطفــل، مبــا يف ذلــك صــحةملــ التــصدي )ب( 
 وتـوفريتـوفري الرعايـة قبـل الـوالدةتنظـيم األسـرة و، على حنو شامل، بطرق منهااملواليد اجلدد

ئ ورعايــة املواليــدرعايــة التوليــد يف حــاالت الطــوارعناصــر مدربــة لإلشــراف علــى الــوالدة و
مثـل فـريوس نقـص املناعـة نسي،اجل العدوى واألمراض اليت تنتقل باالتصالالوقاية منو اجلدد

تقـدم خـدمات رعايـة صـحية متكاملـة سـهلةيف إطار نظم صحية معززةالبشرية، ومعاجلتها،
؛املنال وميسورة التكلفة، تشمل الرعاية الوقائية والسريرية اتمعية

علـى ضـرورةونؤكـد .على ج فعالة متكاملة ومتعـددة القطاعـاتتماداالع )ج( 
، مبا يف ذلك إدماج خدمات تنظـيم٢٠١٥ حبلول عامللجميع توفري خدمات الصحة اإلجنابية

؛األسرة والصحة اجلنسية والرعاية الصحية يف االستراتيجيات والربامج الوطنية
ة األسباب اجلذرية املترابطة لوفيـات ملعاجلاألصعدةاختاذ إجراءات على مجيع )د( 

ــة واملمارســات الــضارة و ــل الفقــر وســوء التغذي ــوفراألمهــات واعــتالهلن، مث  خــدماتعــدم ت
 وإيـالء،عليم وعدم املساواة بني اجلنـسنيالرعاية الصحية املالئمة وسهلة املنال واملعلومات والت

؛يات النساء والفتضداهتمام خاص للقضاء على مجيع أشكال العنف
 الطـرقكثـررجال والـشباب معلومـات عـن أ النساء والأن تتاح جلميعكفالة )هـ( 

ــهااملقبولــة اآلمنــة والفعالــة وامليــسورة التكلفــة لتنظــيم األســرة   انتــشارا وإمكانيــة االســتفادة من
؛اختيارها وكيفية

يةوتعزيز دور مقـدمي الرعايـة الـصحللتوليدالتوسع يف توفري الرعاية الشاملة )و( 
املهرة، مبن فيهم القابالت واملمرضات، عن طريق تدريبـهن واسـتبقائهن، مـن أجـل االسـتفادة

 ـن، وكـذلكاالكاملة من طاقان بوصفهن مقدمات خدمات رعاية صحية لألمهات موثوق
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التدريب الرمسـي وغـري الرمسـي يفنطاقتنظيم األسرة يف اتمعات احمللية، وتوسيعالتوسع يف
ميـع مقـدمي خـدماتية الصحة اجلنسية واإلجنابيـة وتنظـيم األسـرة ورفـع مـستواه جلجمال رعا

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

 
واملالريـااإليـدز/مكافحـة نقـص املناعـة البـشرية -  من األهداف اإلمنائية لأللفية٦اهلدف

 وغريمها من األمراض
 ، من األهداف اإلمنائية لأللفيـة٦ حتقيق اهلدفمن أجل التقدمبالتعجيل بإحراز نلتزم - ٧٦

:منها بطرق
الوقايـة مـن فـريوسخـدماتمضاعفة اجلهود الرامية إىل استفادة اجلميـع مـن )أ( 
 مـن٦اسية لتحقيـق اهلـدفالعالج والرعاية والدعم كخطوة أساإليدز و/ص املناعة البشريةنق

األهداف اإلمنائية لأللفية وكمسامهة يف بلوغ األهداف األخرى من األهداف اإلمنائية لأللفية؛
 عـن طريـقتكثيف جهود الوقاية بدرجة كبرية وتعزيز احلصول علـى العـالج )ب( 

 األكثـررفع مستوى الربامج املنسقة تنسيقا استراتيجيا والرامية إىل احلد من ضعف األشـخاص
 الطبيــة البيولوجيــةاألنــشطة لإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، واجلمــع بــنيعرضــة

ــة، متكــني النــساء واملراهقــات مــن أجــل تعزيــزوعــن طريــقوالــسلوكية واالجتماعيــة واهليكلي
تعزيزوعن طريققدرن على محاية أنفسهن من خطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية،

ــوق ــع حقـ ــهامجيـ ــسان ومحايتـ ــدو. اإلنـ ــال بـ ــةيف ىأن تراعـ ــروف احملليـ ــة الظـ ــرامج الوقايـ بـ
واألخالقيات والقيم الثقافية مبا يشمل اإلعالم والتثقيف واالتصال وبلغات تفهمهـا اتمعـات

 نطـوي مـن أمنـاط الـسلوك الـيت تـدف احلـداحمللية أكثر من غريها وعلى حنو حيترم الثقافات،
ع الـسلوك اجلنـسي املـسؤول، مبـا يف ذلـك االمتنـاع عـن ممارسـة اجلـنساملخاطرة وتشجيعلى

 ومنها الرفاالت الذكريـة واألنثويـة، وتوسيع نطاق احلصول على السلع األساسية،واإلخالص
 ، من األضـرار املتـصلة بتعـاطي املخـدراتمن أجل احلدهوداجل وبذل،ومعدات احلقن املعقمة

 وتـوفري إمـدادات الـدم،والفحص بشكل طوعي وسـريوتوسيع نطاق احلصول على املشورة
 باالتـصال اجلنـسي، والعمـل علـى تعزيـزيت تنتقـلاملأمونة والعالج املبكر والفعـال لألمـراض الـ

الــسياسات الـــيت تكفـــل الوقايـــة الفعالـــة واإلســـراع يف إجـــراء املزيـــد مـــن البحـــث والتطـــوير
 واللقاحات؛ يكروباتذلك مبيدات املالستحداث أدوات جديدة للوقاية، مبا يف

، ممـا يتطلـباإليدز من منظور إمنائي/ البشريةالتعامل مع فريوس نقص املناعة )ج( 
اسـتراتيجيات متعـددة القطاعـاتوضـعشبكة وطنية من املؤسسات السليمة والعمليـة وإنشاء

 يف جمال الوقاية والرعاية والدعم، والتصدي لوصم األشخاص املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة
البــشرية والتمييـــز ضـــدهم وتعزيـــز اإلدمــاج االجتمـــاعي ورد االعتبـــار وزيـــادة املـــشاركة يف
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بذل اجلهود الوطنية يف جمال الوقاية مـن فـريوس نقـصوالتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية
اإليدز وتوفري العالج والرعاية والدعم للمصابني به وتـدعيم اجلهـود الراميـة إىل/املناعة البشرية

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

ــة، ــصلة بالــصحة والتنمي ــادرات األخــرى ذات ال ــشرية واملب املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة الب
التعـاون الـدويل والـشراكات الدوليـة، بتوسـيع نطـاق عن طريـقوالقيام إىل أقصى قدر ممكن،

تـوفريواإليـدز،/القدرة الوطنية على تنفيذ برامج شاملة ملكافحة فريوس نقـص املناعـة البـشرية
ــنظم ــالج املــضاد للفريوســات العكوســة بطــرق تعــزز ال ــة مــن الع ــر فعالي ــدة وأكث ــواع جدي أن

مج مكافحة فريوس نقـص املناعـة البـشريةاستخدام براتماعية والصحية الوطنية القائمة، واالج
ــادة تــوفري اخلــدمات ــاإلجراءات الالزمــة إلدمــاج.كأســاس لزي ــل، يف هــذا الــصدد، ب والتعجي

املعلومات واخلدمات املتصلة بفريوس نقص املناعـة البـشرية يف بـرامج الرعايـة الـصحية األوليـة
ي وصـحة األم والطفـل، والعـالجوالصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيم األسرة الطوع

واألمـراض الـيت تنتقـل باالتـصال اجلنـسي وتـوفري الرعايـة Cمن السل وفـريوس التـهاب الكبـد
اإليـدز، فـضال/املعرضني لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية لألطفال املصابني أو اليتامى أو

 عن التغذية والتعليم الرمسي وغري الرمسي؛
لزيـادة املتوقعـة يفالتـصدي لدامة الطويلة األجل، مبا يف ذلـكالتخطيط لالست )هـ( 

الطلــب علــى أنــواع أدويــة مــن اجلــيلني الثــاين والثالــث ملعاجلــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
 والسل؛ واملالريا

تعزيــز الــدعم املقــدم إىل البلــدان املتــضررة ــدف التــصدي لإلصــابة املتزامنــة )و( 
متعـددة والـشديد املقاومـةاملقاوم ألدويـة السلوكذلكية والسل،بفريوس نقص املناعة البشر

 لألدوية بطرق منها الكشف املبكر جلميع أشكال مرض السل؛
مواصــلة اجلهــود والــربامج الوطنيــة، بــدعم مــن اتمــع الــدويل، مــن أجــل )ز( 

ة للوقايـةالتصدي للتحديات اليت ميثلها مرض املالريا من خـالل تـدعيم االسـتراتيجيات الفعالـ
والتشخيص والعالج بطرق منها كفالة إمكانية احلـصول علـى أدويـة ميـسورة التكلفـة وفعالـة

 وكفالــة توافرهــا، ويــشمل ذلــك العــالج املركــبا جتاريــاحتمــل امســ  الوعاليــة اجلــودة وأدويــة
وإحـراز تقـدم يف اسـتخدام الناموسـيات املتينـة املعاجلـة املكون أساسـا مـن مـادة أرتيميـسينني،
 البحوث اجلارية لإلنتاج السريع للقاحات املالريا؛تعزيزمببيدات احلشرات ملكافحة املالريا، و

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

االضـــطالع بـــإجراءات متـــضافرة واســـتجابة منـــسقة علـــى الـــصعيد الـــوطين )ط( 
منائيـة والتحـديات األخـرى الـيتواإلقليمي والعاملي بغية التصدي بصورة مالئمة للتحديات اإل

أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة وأمـراض الـسرطانسـيما  التطرحها األمراض غري املعديـة،
اجتمـاع اجلمعيـة العامـةإحـراز النجـاح يفوأمراض اجلهاز التنفسي والسكري، والعمـل علـى

 ؛٢٠١١ الرفيع املستوى يف عام
الوقايــة مــن فــريوسخــدماتى حــصول اجلميــع علــمــن أجــلتعزيــز 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 هـا مـن القنـواتاألمم املتحدة وصـناديقها وبراجمهـا وغريمنظومةومن 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 اإلمنائية لأللفيـة٧دف حتقيق اهلمن أجل التقدمبالتعجيل 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
ت القمة الرئيسية املتعلقـة بالتنميـة املـستدامةقدرات كل من البلدان، دف تنفيذ نتائج مؤمترا

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

ــة، والقــدرةيالئــموالــشامل اململوكــة وطنيــا واعتمــاد تــشريعات وطنيــة، مبــا  الظــروف الوطني
وتـوفري املـواردعم البلدان النامية يف هذا الصدد من أجل بناء القـدراتاملالئمة على التنفيذ ود

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

_______________

يونيـــه/ حزيـــران١٤-٣تقريــر مـــؤمتر األمــم املتحـــدة املعـــين بالبيئــة والتنميـــة، ريـــو دي جــانريو، )٢٣(
ــد األول،١٩٩٢ ــؤمتر، ال ــيت اختــذها امل ــم املبيــع ( القــرارات ال ــم املتحــدة، رق  A.93.I.8منــشورات األم

 .األول ، املرفق١، القرار)والتصويب
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ان الـيت تعـاين مـنملكافحـة التـصحر يف البلـداألمم املتحـدةدعم تنفيذ اتفاقية )ج( 
تمـعتـضافر جهـود ا عـن طريـق،)٢٤(فريقيـاأو من التـصحر، وخباصـة يف أ/د واجلفاف الشدي

 القاحلـةهالتصدي ألسباب التصحر وتدهور األراضي يف املناطق القاحلة وشبسبيل يفالدويل
 ٣  و٢  و١ واجلافة وشبه الرطبة وما يترتب عليهما من آثار يف الفقر، مبـا يتماشـى مـع املـواد

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

 منها التعاون اإلقليمي، وتعبئة املوارد املالية الكافية واليت ميكن التنبؤ ا؛
ــذتعز )د(  ــع املــستويات مــن أجــل التنفي ــسياسيني علــى مجي ــزام والعمــل ال يــز االلت

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

 ومـشاركة اتمعـات احملليـة وجمتمعـات)٢٦(فعالية لتمويل األنـشطةاستحداث ج شامل أكثر
ــسكان األصــليني ــيني اآلخــرينال ــصلحة املعن ــىوأصــحاب امل ــة الرشــيدة عل  وتــشجيع احلوكم

 الـيت تــشكلها األنــشطةلألخطــاراملـستويني الــوطين والـدويل وتعزيــز التعــاون الـدويل للتــصدي
 املشروعة؛ غري

 تنفيذا)٢٧(فيذ األهداف الثالثة التفاقية التنوع البيولوجيمواصلة السعي إىل تن )هـ( 
 يفلتزامـاتالعند االقتضاء، بطرق منـها الوفـاء با  يف التنفيذ،للثغراتفعاال ومتسقا والتصدي

 منـها صـون وحفـظبطـرقاحلد من معدل فقـدان التنـوع البيولـوجي بدرجـة كـبريةيتعلق ب ما
 احمللية وجمتمعات السكان األصليني ومواصلة اجلهوداملعارف وابتكارات وممارسات اتمعات

.بـشأنههـا والتفـاوض منافع وتقاسـماملـواردلحـصول علـىل وضع نظام دويلمن أجلاجلارية
لـدول األطـراف يف اتفاقيـةؤمتر االجتمـاع العاشـر ملـيف ا نتيجة ناجحـة التوصل إىلونتطلع إىل

 تـــشرين٢٩ إىل١٨لفتـــرة مـــنابـــان يف ا الي،التنـــوع البيولـــوجي املقـــرر عقـــده يف ناغويـــا
 ؛٢٠١٠ أكتوبر/األول

دعـم تنفيـذ الـسياسات واالسـتراتيجيات الوطنيـة للجمـع، حـسب االقتـضاء، )و( 
بني زيادة اسـتخدام مـصادر الطاقـة اجلديـدة واملتجـددة والتكنولوجيـات املنخفـضة االنبعاثـات

 للطاقـة، مبـا يفطـورةنولوجيـات املتوزيادة كفاءة اسـتخدام الطاقـة وزيـادة االعتمـاد علـى التك
_______________

 .٣٣٤٨٠، الرقم١٩٥٤لد، اجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٢٤(
)٢٥( A/C.2/62/7املرفق ،. 
-E/2009/118(دة املعـين بالغابـاتـــدى األمـم املتحـــوفقا للوالية الواردة يف القرار الذي اختـذه منت )٢٦(

E/CN.18/SS/2009/2،٣ باء، الفقرة- األولالفرع(. 
 .٣٠٦١٩، الرقم١٧٦٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٢٧(



A/RES/65/1

34

ذلــك تكنولوجيــات الوقــود األحفــوري األكثــر نظافــة واالســتخدام املــستدام ملــوارد الطاقــة
 خدمات الطاقة املستدامة احلديثة امليسورة التكلفة والـيت يعـولىتعزيز احلصول عل والتقليدية،

 عـن طريـقطاقة، حسب االقتـضاء،عليها وتعزيز القدرات الوطنية لتلبية الطلب املتزايد على ال
دامة املالئمـةتـشجيع تطـوير ونـشر تكنولوجيـات الطاقـة املـستالدويل يف هذا امليـدان والتعاون

 األطراف؛  ونقل هذه التكنولوجيات بشروط متفق عليها بنيوامليسورة التكلفة
 هي املنتدى)٧(اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخالتأكيد على أن )ز( 

لـتغري املنـاخ علـى الـصعيداألساسي الدويل واملشترك بني احلكومات للتفـاوض علـى التـصدي
 ودعوة الـدول إىل اختـاذ إجـراءات عامليـة عاجلـة للتـصدي لـتغري املنـاخ وفقـا للمبـادئالعاملي،

 والتطلع إىل التوصـل إىل نتيجـة ناجحـة وطموحـة يفدبلاملشتركة ولكن املتباينة وقدرات كل
ألطراف يف االتفاقية والدورة السادسة ملؤمتر األطراف واليت تعـدالدورة السادسة عشرة ملؤمتر ا

كذلك اجتماع الدول األطراف يف بروتوكول كيوتو واملقرر عقدمها يف كانكون، املكسيك يف
 ؛٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول١٠نوفمرب إىل/تشرين الثاين ٢٩الفترة من

مواصلة تعزيز احلصول املستدام على مياه الشرب املأمونة وخدمات الـصرف )ح( 
سـتراتيجيات امليـاه واملرافـق الـصحية املتكاملـةالصحي األساسية مـن خـالل إعطـاء األولويـة ال

ــا ــداد با مب ــب اإلم ــك أنابي ــا يف ذل ــد وحتــسني وصــيانة اهلياكــل األساســية، مب ــشمل جتدي مليــاهي
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
تعزيز الـنظم املتكاملـة إلدارة الفـضالت يف إطـار شـراكة مـع مجيـع أصـحاب )ط( 

 حسب االقتضاء؛ ومايل دويل،املصلحة املعنيني وبدعم تكنولوجي
مضاعفة اجلهود الرامية إىل سد الفجوة يف خدمات الصرف الصحي من خالل )ي( 

توسيع نطاق اإلجراءات املتخذة على مستوى القاعدة، تدعمها إرادة سياسية قوية ومـشاركة
عبئـة وتـوفريمتزايدة من جانب اتمعات احمللية وفقا لالستراتيجيات اإلمنائية الوطنيـة وتعزيـز ت

املوارد التكنولوجية واملالية الكافية والدراية التقنية للبلدان النامية لبناء قـدراا مـن أجـل زيـادة
 إىل اجلهـود العامليـةلفقراء، مـع اإلشـارة يف هـذا الـصدد لصاحل اسيما  التوفري املرافق الصحية،
 ؛“٢٠١٥ خلمس حىت عاممحلة السنوات ا:مرافق صحية مستدامة”املبذولة لتنفيذ مبادرة

العمل من أجل إجياد مدن خاليـة مـن األحيـاء الفقـرية، مبـا يتجـاوز األهـداف )ك( 
مـنكـاف بـدعمن األحيـاء الفقـرية وحتـسني حيـام احلـد مـن عـدد سـكاعـن طريـقاحلالية،

اتمع الـدويل، بإعطـاء األولويـة السـتراتيجيات التخطـيط احلـضري الوطنيـة ومبـشاركة مجيـع
 علـى علـى حنـو متكـافئتعزيز حصول سـكان األحيـاء الفقـريةعن طريق و، املصلحةأصحاب
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خلــدمات العامــة، مبــا يف ذلــك الــصحة والتعلــيم والطاقــة وامليــاه واملرافــق الــصحية واملــأوىا
  وتعزيز التنمية الريفية واحلضرية املستدامة؛املناسب،

ــة اإلدارة املــستدامة للت )ل(  ــدابري مــن أجــل كفال نــوع البيولــوجي البحــرياختــاذ ت
والنظم اإليكولوجية البحرية، مبا يف ذلك األرصدة السمكية اليت تسهم يف جهود حتقيق األمـن

يكولوجيـة يففيهـا الـنظم اإلالغذائي والقضاء على اجلوع والفقر بطرق منها اتباع ج تراعـى
ــتغري املنــاخ يف الب ــار الــسلبية ل ــة والتنــوعإدارة احمليطــات، ومــن أجــل التــصدي لآلث ــة البحري يئ

 البحري؛ البيولوجي
توفري الدعم جلهود البلدان من أجل حفظ النظم اإليكولوجية اهلشة للجبـال، )م( 

 للتنـوع البيولـوجي الغــين، ـدف حتقيـق التنميــةراكــزبوصـفها مـصدرا هامــا للميـاه العذبـة وم
 املستدامة والقضاء على الفقر؛

اج املستدامة وفقا خلطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمـةتعزيز أمناط االستهالك واإلنت )ن( 
 ؛)٤()“لتنفيذلخطة جوهانسربغ” (العاملي للتنمية املستدامة

ــة )س(  ــة املــسؤولة عــن التنمي ــسيق أفــضل بــني املؤســسات الوطنيــة واحمللي تعزيــز تن
 فيمـا يتعلـق بتعزيـز االسـتثمارات ذات الـصلةوخباصـةة،محايـة البيئـاالقتصادية واالجتماعيـة و

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

 جل التنميةإقامة شراكة عاملية من أ -  من األهداف اإلمنائية لأللفية٨اهلدف
 من األهداف اإلمنائية لأللفيـة،٨ حتقيق اهلدف التقدم من أجلنلتزم بالتعجيل بإحراز - ٧٨

 :هامن بطرق
ــود مـــن أجـــليف بـــذلاإلســـراع )أ(  ــاءاجلهـ ــةبا الوفـ ــة املتعلقـ اللتزامـــات القائمـ

، عـن طريـق تعزيـز الـشراكة العامليـةالكاملب هاتنفيذو من األهداف اإلمنائية لأللفية٨ باهلدف
 ؛٢٠١٥ ئية لأللفية حبلول عاممنامن أجل التنمية لكفالة حتقيق األهداف اإل

ــذدعــم )ب(  ــة ال تنفي ــدان النامي ــاء باألهــدافالبل ــة للوف ــتراتيجيات إمنائيــة وطني س
املـضي ، بسبل منها الدعم اخلارجي التقين واملايل، من أجـل٢٠١٥اإلمنائية لأللفية حبلول عام
 ري األزمـات املتعـددةطرحهـا تـأثيوالتصدي للتحديات املتزايدة الـيت يف تعزيز النمو االقتصادي

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

 اتشراكيــز الــتعزتعزيــز الــدور احملــوري الــذي تــضطلع بــه األمــم املتحــدة يف )د( 
 ؛لأللفية األهداف اإلمنائيةحتقيق تدعمعاملية من أجل التنمية بغية يئة بيئة عامليةال
  األجـنيب املباشـرتعزيز متويل التنمية يف جماالت تعبئة املوارد احمللية واالسـتثمار )هـ( 

والديون واملـسائل لى الصعيد الدويل من أجل التنمية والتعاون املايل والتقين عوالتجارة الدولية
وأعيـد التأكيـد )٣(يف توافـق آراء مـونترييتعهدنا ااملنهجية عن طريق الوفاء بااللتزامات اليت

الـيت تـسفر عنـها يف هـذا اـال وسـائر النتـائج)٥(عليها يف إعالن الدوحة بـشأن متويـل التنميـة
ني االقتـــصاديان األمـــم املتحـــدة يف امليـــدسية ومـــؤمترات القمـــة الـــيت تعقـــدهااملـــؤمترات الرئيـــ

حتقيــق  مــن أجــلتمويــلعلــى ال، ممــا يوســع القــدرة املاليــةوامليــادين املتــصلة مــا واالجتمــاعي
 ؛األهداف اإلمنائية لأللفية

 ارأمــ الــذي يعــدالوفـاء جبميــع االلتزامــات املتعلقــة باملــساعدة اإلمنائيـة الرمسيــة )و( 
  فيمـا يتعلـق الكـثري مـن البلـدان املتقدمـة النمـوتعهـد ـايف ذلـك االلتزامـات الـيت ، مبااأساسي

 للمـساعدة اإلمنائيــةاإلمجـايل يف املائـة مــن النـاتج القـومي٠,٧بتحقيـق هـدف ختـصيص نـسبة
  يف املائـة مـن٠,٥ يقـل عـن وختصيص ما ال،٢٠١٥الرمسية املقدمة للبلدان النامية حبلول عام

 نـسبة وهـدف ختـصيص٢٠١٠ للمساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة حبلـول عـاماإلمجايلالناتج القومي
 للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـةاإلمجـايليف املائـة مـن النـاتج القـومي ٠,٢٠ و ٠,١٥ بـني تتراوح

ا، ينبغـي الزمنية املتفق عليهاداوهلجبالتقيدلبلدان املاحنةل يتسىنوكي.املقدمة ألقل البلدان منوا
 التدابري الضرورية واملالئمة لرفع معدل صرف املعونة من أجـل الوفـاء بالتزاماـامجيعهلا اختاذ
 حتقيـقمن أجـل جهودا إضافية ملموسة بعدحنث البلدان املتقدمة النمو اليت مل تبذلو.القائمة

ائيــة الرمسيــة للمــساعدة اإلمناإلمجــايليف املائــة مــن النــاتج القــومي ٠,٧هــدف ختــصيص نــسبة
 ٠,١٥ بـني  نـسبة تتـراوحختـصيصاهلدف احملدد املتمثل يفمبا يف ذلك،املقدمة للبلدان النامية

 للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة ألقـل البلـداناإلمجايل يف املائة من الناتج القومي٠,٢٠ و
لـصاحل ٢٠١٠-٢٠٠١ مـع برنـامج عمـل بروكـسل للعقـداتـساقا أن تقوم بـذلك،علىمنوا،

 كفالـة االســتخداميف التقـدم احملـرزمواصــلةومـن أجـل.اوفقــا اللتزاماـو )٨(أقـل البلـدان منـوا
الـشفافية واملـساءلةوحتـسني أمهية احلكـم الـدميقراطينؤكدالفعال للمساعدة اإلمنائية الرمسية،

، علـى وجـهتـضع أن علـىونـشجع بقـوة مجيـع اجلهـات املاحنـة.نتائجالقائمة على الواإلدارة
 حتقيـق ـا هـذه اجلهـاتتتـوخى تـبني الكيفيـة الـيتمتجـددةالسرعة، جـداول زمنيـة إرشـادية

 أمهيـة تعبئـة دعـم حملـيونؤكـد.أهدافها، وفقا لعملية ختـصيص اعتمـادات امليزانيـة لكـل منـها
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إتاحـة توعيـة اجلمهـور ومنـهاالوفـاء بالتزاماـا، بـسبلمن أجلأكرب يف البلدان املتقدمة النمو
 ؛ملعونة وإظهار النتائج امللموسةالبيانات بشأن مدى فعالية ا

 اجلهـات املاحنـةتعهدت ـاإحراز تقدم سريع للوفاء بااللتزامات الكبرية اليت )ز( 
لـن يـتم ويـساورنا القلـق مـن أنـه.بزيادة املعونة عن طريق وسـائل متنوعـةوغريها غلينيغلزيف

 ؛٢٠١٠ حبلول عاماملقدمة ألفريقياونةام مبضاعفة املعااللتزب الوفاءباملعدل احلايل
 جديـدة ومبتكـرة وتعزيـز اآلليـات القائمـةمتويـل آليـاتحبث إمكانيـة إنـشاء )ح( 

ــة لإلســهام يف ــه مــن إمكاني ــقوتوســيع نطاقهــا، حــسب االقتــضاء، نظــرا ملــا تنطــوي علي  حتقي
لطوعيـة فعالـة وأن ـدف إىل تعبئـةهذه اآلليـات اينبغي أن تكونو.األهداف اإلمنائية لأللفية

 وأن تكـون مكملـة ملـصادر التمويـل التقليديـة وليـستميكـن التنبـؤ بـهو بشكل مستقراملوارد
.حتملـها أعبـاء ال داعـي هلـا دون أن وأن يتم صـرفها وفقـا ألولويـات البلـدان الناميـةبديال هلا

بـشأنضطلع بـه الفريـق الرائـدي الذي العملالعمل اجلاري يف هذا الصدد، مبا يف ذلكب وننوه
 وفرقـة املاليـة الدوليـة مـن أجـل التنميـةعمـل املعنيـة باملعـامالتالفرقـةوالتمويل املبتكر للتنمية

 ؛التمويل املبتكر من أجل التعليمالعمل املعنية ب
ــة )ط(  ــوارد احمللي ــة امل ــز تعبئ ــوالفــسحةحتــسني وتعزي ــسبلةاملالي ــها، ب ، حــسبمن

 حتـصيل الـضرائب وتوسـيع القاعـدة الـضريبيةزيـادة كفـاءةلـضرائب واظمنحتديثاالقتضاء،
وكل بلد مـسؤول عـن نظامـه.واملكافحة الفعالة للتهرب من دفع الضريبة وهلروب رأس املال

مـن املهـم دعـم اجلهـود الوطنيـة يف هـذه اـاالت عـن طريـق تعزيـز املـساعدة هأن الضرييب، إال
 .ركة الـدوليني يف تنـاول املـسائل الـضريبية علـى الـصعيد الـدويلالتقنية وتعزيـز التعـاون واملـشا

مـسألة تعزيـز الترتيبـات املؤسـسية يبحـثالتقرير املقبل لألمني العـام الـذيصدورنتطلع إىلو
 ؛اون الدويل يف املسائل الضريبيةلتشجيع التع

عزيـز األصـعدة وتمجيـعتنفيـذ تـدابري إليقـاف التـدفقات املاليـة احملظـورة علـى )ي( 
ويف. والتشجيع على الـشفافية يف املعلومـات املاليـةاملتبعة يف تقدمي اإلقرارات املاليةمارساتامل

 هـذه املـسألة أمـرإىل معاجلةالراميةهذا الصدد، فإن تعزيز اجلهود الوطنية واملتعددة اجلنسيات
. التقنيـة لتعزيـز قـدراابالغ األمهية، مبا يف ذلك تقدمي الدعم للبلـدان الناميـة وتقـدمي املـساعدة

 واملـساعدةالـبالدأصول مسروقة إىل خارجنقلوينبغي تنفيذ املزيد من التدابري للحيلولة دون
ة مـع اتفاقيـيتسق إىل بلدان املنشأ اخلاصة ا، مباوخباصة،هاوإرجاع يف استعادة هذه األصول

 ؛)١٣(الفساد األمم املتحدة ملكافحة
يـستند إىل قواعـدمتعـدد األطـراف نظـام جتـاري عـامليالدعم الكامل لوضع )ك( 

العمل علـىمنها بطرقويتسم باالنفتاح وعدم التمييز واإلنصاف والشفافية واملضي يف ذلك،
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الدوحـةمن أجل التوصل يف املفاوضات التجارية املتعددة األطراف املتعلقة خبطةوجه السرعة
 حتقيـق املنـافعلة وموجهـة حنـو التنميـة، مـن أجـل متوازنة وطموحة وشـامإىل نتائج )٢٨(للتنمية

مع التسليم بأمهيـة إحـراز تقـدم للجميع ومن أجل اإلسهام يف إدماج البلدان النامية يف النظام،
للبلـدانبالنـسبة أمهية خاصةتكتسي اليتللتنمية الدوحةخطةيف ااالت الرئيسية الواردة يف

 فيها؛  اخلاصة والتفضيلية املشار إليهاملعاجلةالنامية، وإعادة التأكيد على أمهية ا
 لـرفض سياسـة احلمايـة اجلمركيـة وعـدم االنكفـاءالبالغةالتأكيد على األمهية )ل( 

الـيقني املـايل، مـع مراعـاة أمهيـة التجـارة مـن أجـلعـدمعلى الذات يف األوقات الـيت يـسودها
 ؛٢٠١٥ ائية لأللفية حبلول عامإلمنالنمو االقتصادي والتنمية، ومن أجل حتقيق األهداف ا

ــة )م(  ــع منتجــاتكفال ــل البلــدان منــوا وصــول مجي دون رســومبــإىل األســواقأق
منظمـةالـذي اعتمدتـهالـوزاريهونـغ كونـغ مع إعـالناتساقامجركية أو حصص مفروضة،

 ؛)٢٩(٢٠٠٥ عامالتجارة العاملية يف
 اإلطـــارباســتخدامة،يف تنفيــذ مبــادرة املعونــة لــصاحل التجــارقــدمااملــضي )ن( 

 للمـساعدة التقنيـة املتـصلة بالتجـارة مـن أجـل أقـل البلـدان منـوا، للمـساعدة يفعززاملتكامل امل
مـنعلـى الـصعيد الـدويل التنافـسية للبلـدان الناميـةوالقـدرةتعزيز وحتسني القـدرات التجاريـة

 ؛االقتصادي م النموص التجارية ودعأجل كفالة اإلنصاف يف الفوائد املستمدة من زيادة الفر
ه مواصــلة علــى الــصعيد اإلقليمــي نظــرا ملــا يكتــسبوالتجــارةتعزيــز التكامــل )س( 

ــة حامســة  حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةيف التقــدمإحــراز ــةاملنــافع اإل لتحقيــقمــن أمهي منائي
 ؛توليد املواردلكبرية والنمو وفرص العمل وال
 أعـضاء٢٠٠٥عاميف قطعه بالتعهد الذي)٢٨(للتنمية الدوحةخطةالوفاء يف )ع( 

علـى إلغـاء مجيـع أشـكال يف جمـال الزراعـة بصورة موازيةمنظمة التجارة العاملية لكفالة العمل
ذات األثر املماثل والـيت ستـستكملعلى مجيع تدابري التصدير ضوابطوفرضدعم الصادرات

؛٢٠١٣  عام ايةحبلول
 كفالة القـدرة علـى حتمـل الـدين يف املـدى الطويـل يفمساعدة البلدان النامية )ف( 

 وإعـادة هيكلتـها، عبئهـاعن طرق تنسيق السياسات الرامية إىل تعزيـز متويـل الـديون وختفيـف
ــة ــدان النامي ــضا إىل أن البل ــاوضميكــن أن تــسعى إىل حــسب االقتــضاء، مــع اإلشــارة أي ،التف

اتفاقـاتبـشأنعـن طريـق األطـر القائمـة،وذ أخري، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدةكمال
_______________

 .، املرفقA/C.2/56/7انظر )٢٨(
 .http://docsonline.wto.org:متاحة على.WT/MIN(05)/DECمنظمة التجارة العاملية، الوثيقة )٢٩(

http://docsonline.wto.org
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واحليلولـة ةألزمل الضارة من اآلثاردف التخفيفلوقف الديون مؤقتا بني الدائنني واملدينني،
؛القتصاد الكليا دون زيادة تدهور مؤشرات

اسـتنادا إىل األطـر إلعـادة هيكلـة الـديون الـسياديةةلنظر يف وضع ج معززا )ص( 
لـة مجيـع الـدائنني معاملـة ومعامواسـعة النطـاق للـدائنني واملـدينني واملشاركة الئمةواملبادئ القا

ب، يف هـذا الـصدد، مبـسامهةيـترحال والع مؤسسات بريتـون وودز بـدور هـام واضطمتساوية
ملنتديات األخـرى الدويل واكمجيع البلدان يف املناقشات اجلارية يف صندوق النقد الدويل والبن

 إطار أكثر تنظيما للتعاون الدويل يف هذا اال واجلـدوى مـن وضـع هـذاضرورة وضعبشأن
؛ بذلكإىل القيام مجيع البلدانودعوة ،اإلطار

زيـادة الـشراكات مـع املؤسـسات التجاريــة لتحقيـق نتـائج إمنائيـة إجيابيـة عــن )ق( 
؛قيق األهداف اإلمنائية لأللفيةطريق حشد موارد القطاع اخلاص اليت تسهم يف حت

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

وانــب املتــصلة بالتجــارةبــشأن اتفــاق منظمــة التجــارة العامليــة املتعلــق باجلويف إعــالن الدوحــة
قـرار الـس العـام ملنظمـة التجـارة العامليـةيف و)٣١( وبالصحة العامـةحقوق امللكية الفكرية من

 تنفيــذبــشأنمــن إعــالن الدوحــة ٦تنفيــذ الفقــرةاملتعلــق ب ٢٠٠٣أغــسطس/آب ٣٠املــؤرخ
 تعـديل ويف ال)٣٢(حقـوق امللكيـة الفكريـة والـصحة العامـةاتفاق اجلوانب املتصلة بالتجـارة مـن

 الــيت تــوفر املرونــة، لقبولـهالرمسيــةجــراءاتاإلبعـد إمتــام،)٣٣( مــن االتفــاق٣١لمــادةملقتـرح لا
تعزيز إمكانية حصول اجلميع علـى وبصفة خاصة على احلق يفالالزمة حلماية الصحة العامة،

ضا إىل القيـام،وندعو أيـ .تقدمي املساعدة للبلدان النامية يف هذا الصدد ع علىيتشجال واألدوية
اقترحـه الـس العـام تفـاق كمـااال مـن٣١على نطـاق واسـع وبـسرعة، بقبـول تعـديل املـادة

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

_______________

الـــصكوك القانونيـــة املتـــضمنة لنتـــائج جولـــة أوروغـــواي للمفاوضـــات التجاريـــة املتعـــددة:انظـــر )٣٠(
شورات أمانـــة االتفـــاق العـــام بـــشأنمنــ (١٩٩٤أبريـــل/ نيـــسان١٥األطــراف، املوقعـــة يف مـــراكش يف

 ).GATT/1994-7التعريفات اجلمركية والتجارة، رقم املبيع
ــة )٣١( ــة، الوثيقـــــــــ ــارة العامليـــــــــ ــة التجـــــــــ WT/MINمنظمـــــــــ (01)/DEC/2.ــى ــة علـــــــــ :متاحـــــــــ

http://docsonline.wto.org. 
ــة:رنظــــــــا )٣٢( ــارة العامليــــــــة، الوثيقــــــ ــة التجــــــ ــى.Corr.1  وWT/L/540منظمــــــ ــة علــــــ :متاحــــــ

http://docsonline.wto.org. 
 .http://docsonline.wto.org:متاحة على.WT/L/641 العاملية، الوثيقةالتجارةمنظمة:انظر )٣٣(

http://docsonline.wto.org
http://docsonline.wto.org
http://docsonline.wto.org
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تعزيز الدور االستراتيجي للعلوم والتكنولوجيا، مبا فيها تكنولوجيا املعلومـات )ش( 
 اإلنتاجيـةسـيما اليف ااالت ذات الـصلة بتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وواالبتكارات

ــصحيةالزراعيــة وإدارة امليــاه  ومــن الــضروري .والطاقــة واألمــن والــصحة العامــةواملرافــق ال
 ملحـةضـرورة مثـةالبتكارات التكنولوجية بقدر كبري يف البلدان النامية، وعلى اقدرةال حتسني

 الــسليمة بيئيــا ومــا يناظرهــا مــن درايــةتمــع الــدويل بتيــسري تــوافر التكنولوجيــاألن يقــوم ات
معقولــة ومــستدامة ونــشرها، ونقــلبتكلفــةتكنولوجيــا مالئمــة وتطــويرطريــق تعزيــز عــن
ــا هــذه ــز االبتكــارات والقــدراتتالتكنولوجي ــشروط متفــق عليهــا، لتعزي ــة يف جمــال ب الوطني

؛والتطوير البحث
 الثغـرات الكـبريةسـداخلـاص ـدفو العـامالقطـاعنيات بـنيعزيز الـشراكت )ت( 

ــزال قائمــة الــيت ال ــصاالت وتوفريهــا بأســعار ت ــى تكنولوجيــا املعلومــات واالت يف احلــصول عل
 القائمـةاهلياكـل األساسـية نوعيـةحتـسني بطـرق منـهامعقولة يف مجيع البلدان وفئات الـدخل،

 أقـل البلـدان منـوا، لـدعم املزيـد مـن التطبيقـات يفسـيما  اللالتصاالت الـسلكية والالسـلكية،
احلديثــة يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت وزيــادة القــدرة علــى االتــصال وإمكانيــة

 واالســتخدام الفعــال كــبريإىل حــد الوصــول إىل االبتكــارات والتطــورات واالســتثمار فيهــا
 اإللكترونيـة؛اإلدارةصاالت وأدواتللتطبيقات املبتكـرة يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات واالتـ

ــشجيع ــصدديف هـــذا والتـ ــع علـــى مواصـــلةالـ  صـــندوق التربعـــات للتـــضامن الرقمـــيوضـ
؛التشغيل قيد

والبلدان املتلقيـة خلفـض تكـاليف املعـامالتةتعزيز التعاون بني البلدان املرسل )ث( 
أقـل كلفـةالت بـصورة تعزيز الظروف الـيت تتـيح إجـراء التحـويوخباصةالتحويالت، باملتعلقة
.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 احملــرزأن تواصــلنطل ــتعراض التق ــدافيف اس  حتقيــق األه
ونطلـب إىل . تنفيـذ هـذه الوثيقـة اخلتاميـةشمل ذلـكويـاإلمنائية لأللفيـة علـى أسـاس سـنوي،

ملتابعـة ٢٠١٣ عـاميف  تنظـيم اجتمـاع خـاص الثامنـة والـستنيادورجلمعية العامة يفايسئر
.تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةلاجلهود املبذولة

 واجلمعيـة العامـةاألمـم املتحـدةكد من جديد الدور الـذي أناطـه كـل مـن ميثـاقنؤو - ٨٠
ــت ــسيق واس ــسية للتن الــسياساتعراضبــالس االقتــصادي واالجتمــاعي باعتبــاره اهليئــة الرئي

ــق بواحلــوار ــسياسات واملتعل ــشتقــدميال ــةنأالتوصــيات ب ــسائل املتعلق ــصاديةب امل التنميــة االقت
ــة ــةواالجتماعي ــة،وملتابع ــة لأللفي ــوزاريوخباصــةاألهــداف اإلمنائي ــق االســتعراض ال  عــن طري
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 يف أثنـاء املقبل لتعزيـز الـسإىل إجراء االستعراضونتطلع .تدى التعاون اإلمنائيالسنوي ومن
. العامةد الدورة احلالية للجمعيةانعقا
 األهــدافحتقيــق عــن التقــدم احملــرز يفةتقــارير ســنوينطلــب إىل األمــني العــام تقــدمي - ٨١

 االقتــضاء،حـسبلــسنوية،وتقـدمي التوصــيات يف تقـاريره ا ٢٠١٥اإلمنائيـة لأللفيــة حـىت عــام
ا بعــدملــ للتنميــةخبطــة األمــم املتحــدة املــضي قــدما مــن أجــلالختــاذ املزيــد مــن اخلطــوات

 .٢٠١٥ عام
 ٩اجللسة العامة

 ٢٠١٠ سبتمرب/ أيلول٢٢
 




