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تصديــر

� �لفتر� من ١٤ 01 ١٦ 'يلو,/ســــبتم% ٢٠٠٥، �لتقى 'ك% جتمع لزعما� �لعا� � �لتا�يخ � مقر �ألمم 
�ملتحــــد� بنيويو�� ֲדدD >ضع �ملنظمة � مســــا� يتال�< 01 حــــد 'ك% >مقتضيا6 مو�جهة حتديا6 �لقر5 

�حلاIJ >�لعشرين.
>تشــــكل نتائج مؤمتر �لقمة �لعاملي لعــــا< ٢٠٠٥ - �لQ >�فق عليها ١٥٥ �ئيس J>لة >حكومة، >ما 
\موعه ١٨٨ J>لة - 'ساســــ[ قوي[ >��ســــخ[ للعمل � \ا, �لتنمية >�ألمن >حقو] �إلنســــا5، فضًال عن 

1صالb �ألمم �ملتحد�.
>متثل نتائج مؤمتر �لقمة 1جنا6�i �لعديد من �ألشــــخاg. فقد 'fJ �ألمني �لعا< لألمم �ملتحد�، كو� 
عناq�<J ،5 هام[ � عرo �قتر�حاته � تقريرn ”� جو من �حلرية 'فســــح“، �لذI �ســــتند 01 توصيا6 
فريق �ألمم �ملتحد� �لرفيع �ملســــتوf �ملعt بالتهديد�6 >�لتحديا6 >�لتغيr. >كا5 قد عمل ســــلفي، جا5 

بينغ، بال كلل لتوجيه �ملفا>ضا6 � 'جو�� صعبة، للتوصل 01 'فضل نتيجة ممكنة.
>�لوثيقــــة مبثابة قاعــــد� ميكننا '5 ننطلق منها 01 �ألما< بر>b من �لضر>�� �مللّحة >�لغرo �ملشــــتر�، 
 frير�قبنا ل �لتحقيـــــق مــــا هو بالتأكيد 'كثـر بر�مـج �إلصـالb طموح[ � تا�يـخ �ألمـــــم �ملتحــد�. >�لعـا

51 كنا نفعل �لك.
>�ــــب '5 تّوجــــه 'عمالنا حقيقتــــا5 �ثنتا5 - حقيقتا5 بعيدتــــا5 جدq على ما يبــــد> غالب[ عن '�>قة 
�لدبلوماســــية >�ملفا>ضــــا6. >�حلقيقــــة �أل>0 هي �لفقر �ملدقع >�نعد�< �ألمن �لQ تســــم حيا� �لكثrين من 
1خو�ننــا مــن بt �إلنســــا5، >�لQ تســــلـب مـا يدعــوn ميثــا] �ألمـم �ملتحــد� ”كر�مــة �إلنسا5 >قيمته“. 
'ما �حلقيقة �لثانية، فتتمثل � طموحا6 >تطلعا6 >'حال< شعو� �لعا� � نو� �ألمم �ملتحد� �لQ يرغبو5 

� '5 ير>ها.
>ميكــــن �لتغلــــب على �لتحديا6 �لQ نو�جهها �ليو<. لكننا �ب '5 نو�جهها مع[. >1ننا �تا� 01 �لية 
للقيا< بذلك. فالعا� �اجة 01 'مم متحد� قوية. فال تســــنح �لفرصة 1ّال مر� � كل جيل. >��1 � نتمكن 
 fلتحديا6، فإ5 �لشعو� ستبحث عن سبل 'خر� f01 مســــتو �من مســــاعد� �ألمم �ملتحد� على �ال�تقا

ملو�جهة �لتهديد�6، بقد� 'قل من �لشرعية >بقد� 'قل من �لدعم.
>تتجــــــا>i هـــــذn �ملهمــــــة قاعا6 �جلمعيــــة �لعامة لألمم �ملتحــــد�. بل �ب '5 تعتنقهــــا �حلكوما6، 
>�ملنظمــــــا6 �إلقليميــــــة، >�ملجتمــع �ملدنـي >�ألفــر�J � ســــائــر '�جــا� �لعالــم. �1 ُيســــتهل ميثا] �ألمم 
 ��Jقا �مم[ متحد' t”�ن �لشــــعو�“. �ن �لشــــعو� نستطيع مع[ - >�ب علينا - '5 نب �بعبا� �ملتحد�

.rعلى �لتأث

يا( 	لياسو(
�ئيس �لد>�� �لستني
للجمعية �لعامة لألمم �ملتحد�
'يلو,/سبتم% ٢٠٠٥
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 �جلمعية �لعامة�
تعتمد �لنتائج �لتالية ملؤمتر �لقمة �لعاملي لعا� ٢٠٠٥:


	لقيم 	ملبا�  - ًال �
�ــــن، ��ســــا� �لد>, >�حلكوما6، قد �جتمعنا � مقــــر �ألمم �ملتحد� � نيويو�� من ١٤ 01   -  ١

١٦ 'يلو,/سبتم% ٢٠٠٥.
نؤكــــد من جديد 1مياننا باألمــــم �ملتحد� >�لتز�منا مبقاصد ميثا] �ألمم �ملتحد� >مباJئه >�لقانو5   -  ٢
�لد>�، �لQ متثل 'سســــ[ ال غ� عنها إل�ســــا� عا� 'كثر سلم[ >�Jiها�q >عدًال، >نكر� تأكيد 

.�Jعزمنا على تعزيز �الحتر�< �لتا< لتلك �ملقاصد >�ملبا
>نؤكد من جديد 1عال5 �ألمم �ملتحد� بشــــأ5 �أللفية ١ �لذI �عتمدناn عند بز>� فجر �لقر5   -  ٣
 Qيه �ملؤمتر�6 �لرئيسية >مؤمتر�6 �لقمة �لJتؤ Iبالد>� �لقّيم �لذ Dلعشــــرين. >نعتـر�< IJحلا�
تعقدها �ألمم �ملتحد� � �مليد�نني �القتصاIJ >�الجتماعي >�ملياJين �ملتصلة ֲדما، مبا فيها مؤمتر 
قمــــة �أللفيــــة، � تعبئة �ملجتمع �لــــد>� على �لصعد �ملحلي >�لوطــــt >�إلقليمي >�لعاملي، >� 

توجيه 'عما, �ألمم �ملتحد�.
>نؤكد من جديد '5 قيمنا �ألساسية �ملشتركة، >منها �حلرية، >�ملسا>��، >�لتضامن، >�لتسامح،   -  ٤
>�حتر�< �يع حقو] �إلنسا5، >�حتر�< �لطبيعة، >�الشتر�� � �ملسؤ>لية، قيم 'ساسية � \ا, 

�لعالقا6 �لد>لية.
>�ن مصّممو5 على 1حال, سال< عا�J< ,Jئم � �يع '�ا� �لعا� >فق[ ملقاصد �مليثا] >مباJئه.   -  ٥
>�ن نكر� 'نفســــنا من جديد ملؤ��i� �يع �جلهوJ �لر�مية J 01عم �ملســــا>�� � �لســــياJ� بني 
�يع �لد>,، >�حتر�< سالمتها �إلقليمية >�ستقال�ا �لسياسي، >�المتنا� � عالقاتنا �لد>لية عن 
�لتهديد باســــتعما, �لقو� '> �ستعما�ا بأI شكل يتعا�o مع مقاصد �ألمم �ملتحد� >مباJئها، 
>Jعم تسوية �ملناiعا6 بالوسائل �لسلمية >>فق[ ملبا�J �لعد�لة >�لقانو5 �لد>�، >�حتر�< حق 
�لشــــعو� �لQ ال تز�, حتت �لسيطر� �الستعما�ية >�الحتال, �ألجن� � تقرير مصrها، >عد< 
�لتدخل � �لشــــؤ>5 �لد�خلية للد>,، >�حتر�< حقو] �إلنســــا5 >�حلريا6 �ألساسية، >�حتر�< 
�ملســــا>�� � �حلقــــو] بــــني �جلميع J>5 متييز على 'ســــا� �لعر] '> �جلنــــس '> �للغة '> �لدين، 
>�لتعا>5 �لد>� � حل �ملشــــاكل �لد>لية ��6 �لطابع �القتصاIJ '> �الجتماعي '> �لثقا� '> 

�إلنسا�، >�لوفا� �سن نية بااللتز�ما6 �ملعقوJ� >فق[ للميثا].
>نؤكــــد مــــن جديد �أل ية �حليوية لوجوJ نظا< فّعا, متعــــدJ �ألطر�D، >فق[ ألحكا< �لقانو5   -  ٦
 Qأل>جه >�ملتر�بطة �ل� �Jبشــــكل 'فضل للتحديا6 >�لتهديد�6 �ملتعــــد Iلــــد>�، بغية �لتصد�

�نظر �لقر�� ٢/٥٥.  ١

١
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يو�جهها عاملنا، >حتقيق تقد< � \اال6 �لسال< >�ألمن >�لتنمية >حقو] �إلنسا5، مع �لتشديد 
علــــى �لد>� �ألساســــي �لذI تقو< بــــه �ألمم �ملتحد�، >نلتز< بتعزيز >تقويــــة فعالية �ملنظمة عن 

طريق تنفيذ قر���ִדا >مقر��ִדا.
>نعتقــــد 'ننــــا نعيــــش �ليو<، 'كثر من 'I >قــــت مضى، � عا� متر�بط � ظــــل �لعوملة. >ليس   -  ٧
بإمــــكاJ I' 5>لــــة '5 تعيش مبفرJهــــا متام[. >نعترD بأ5 'مننا �جلماعــــي يتوقف على �لتعا>5 

�لفّعا, � �لوقوD، >فق[ للقانو5 �لد>�، � >جه �لتهديد�6 ع% �لوطنية.
>نســــّلم بأ5 �لتطو��6 �جلا�ية >�لظر>D �لر�هنة تقتضي منا '5 نبا�J على ســــبيل �الستعجا,   -  ٨
ببنــــا� تو�فق � �آل��� بشــــأ5 �لتهديد�6 >�لتحديا6 �لك%f. >نلتــــز< بتر�ة �لك �لتو�فق � 
�آل��� 01 عمــــل ملمــــو�، مبا � �لــــك �لقيا< �ز< >1صــــر�� مبعاجلة �ألســــبا� �جلذ�ية لتلك 

�لتهديد�6 >�لتحديا6.
>نعترD بأ5 �لســــال< >�ألمن >�لتنمية >حقو] �إلنســــا5 متثل �لدعائم �لQ تقو< عليها منظومة   -  ٩
�ألمم �ملتحد� >�ألســــس �لالiمة لألمن >�لرفاn �جلماعيني. >نســــّلم بأ5 �لتنمية >�لسال< >�ألمن 

>حقو] �إلنسا5 مسائل متر�بطة >يعزi بعضها �لبعض.
>نؤكد من جديد '5 �لتنمية هدD 'ساسي � حد ��ته >'5 �لتنمية �ملستد�مة متثل، � جو�نبها   -  ١٠

�القتصاJية >�الجتماعية >�لبيئية، عنصرq �ئيسي[ لإلطا� �لعا< ألنشطة �ألمم �ملتحد�.
>نعترD بأ5 �حلكم �لرشــــيد >ســــياJ� �لقانو5 على �لصعيدين �لوطt >�لد>� 'مر�5 'ساســــيا5   -  ١١

للنمو �القتصاIJ �ملطرJ >للتنمية �ملستد�مة >للقضا� على �لفقر >�جلو�.
>نؤكد من جديد '5 �ملســـا>�� بني �جلنســـني >تعزيز >¬اية �لتمتع �لكامل »ميع حقو] �إلنســـا5   -  ١٢
>�حلريا6 �ألساسية للجميع 'مو� ال غ� عنها � �لنهوo بالتنمية >�لسال< >�ألمن. >�ن ملتزمو5 

بتهيئة عا� صا لألجيا, �لقاJمة، يضع � �العتبا� حتقيق مصلحة �ألطفا, على 'فضل >جه.
>نؤكد من جديد �لطابع �لعاملي جلميع حقو] �إلنسا5 >تكاملها >تر�بطها >تعاضدها.  -  ١٣

 �>�عتر�فــــــ[ منــــــا بالتنــو� � �لعــا�، نســــّلم بأ5 �يــــع �لثقافا6 >�حلضا��6 تســــهم � 1ثر�  -  ١٤
�لبشــــرية. >نســــّلم بأ ية �حتر�< >تفهم �لتنــــو� �لديt >�لثقا� � �يع '�ــــا� �لعا�. >نلتز<، 
تعزيــزq للســــال< >�ألمــن �لد>لييــن، بالعمــل علــى �لنهــوo برفــاn �إلنسا5 >حريتــه >تقدمــه 
� كــــــل مكا5، >تشــــجيع �لتســــامح >�الحتر�< >�حلــــو�� >�لتعا>5 فيما بــــني ®تلف �لثقافا6 

>�حلضا��6 >�لشعو�.
>نتعهــــد بــــأ5 نكفل ملنظومــــة �ألمم �ملتحد� مزيدq مــــن �أل ية >�لفعالية >�لكفــــا�� >�ملصد�قية   -  ١٥

>1مكانية �ملسا�لة. تلك هي مسؤ>ليتنا �ملشتركة >�ملصلحة �لQ تربط بيننا. 
>عليــــه، نعقد �لعز< على ִדيئة عا� 'كثر ســــلم[ >�خاً� >Jميقر�طيــــة، >على �¯ا� تد�بr >�قعية   -  ١٦
ملو�صلــة �1اJ �لســــبل لتنفيذ نتائج مؤمتر قمة �أللفية >غnr من �ملؤمتر�6 �لرئيســــية >مؤمتر�6 
�لقمــــة �لــــQ تعقدها �ألمم �ملتحد�، بغية �1اJ حلو, متعدJ� �ألطر�D للمشــــاكل � �ملجاال6 

�أل�بعة �لتالية:

٢
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٣

�لتنمية  •
�لسال< >�ألمن �جلماعي  •

حقو] �إلنسا5 >سياJ� �لقانو5  •
تعزيز �ألمم �ملتحد�.  •
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	لتنمية  - ثاني� 
 Dإلعر�� عن تصميمنا على '5 تتحقق � �لوقت �ملناسب >بشكل كامل �ألهد�� �نكر� بقو  -  ١٧
>�لغايا6 �إلمنائية �ملتفق عليها � �ملؤمتر�6 �لرئيسية >مؤمتر�6 �لقمة �لQ تعقدها �ألمم �ملتحد�، 
مبــــا � �لــــك �ألهد�D �ملتفق عليهــــا � مؤمتر قمة �أللفية �لQ >صفت بأ²ــــا �ألهد�D �إلمنائية 

لأللفية، >�لQ سا ت � تكثيف �جلهوJ �ملبذ>لة للقضا� على �لفقر.
>نشــــدJ على �لد>� �حليوI �لذI تؤJيه �ملؤمتر�6 �لرئيســــية >مؤمتر�6 �لقمة �لQ تعقدها �ألمم   -  ١٨
�ملتحد� � �مليد�نني �القتصاIJ >�الجتماعي >�ملياJين �ملتصلة ֲדما � تشكيل ��ية 1منائية >�سعة 
�لنطا] >� حتديد 'هد�D متفق عليها بصو�� مشــــتركة مما يســــهم � �ال�تقا� �يا� �لبشــــر � 

.�®تلف '�ا� �لعا
>نؤكد من جديد �لتز�منا بالقضا� على �لفقر >تعزيز �لنمو �القتصاIJ �ملطرJ >�لتنمية �ملستد�مة   -  ١٩
>�لرخا� �لشــــامل للجميع. >تشــــجعنا حاال6 �حلــــد من �لفقر �لQ ســــجلت � بعض �لبلد�5 
مؤخــــرq، >�ــــن مصممو5 على تعزيز هذ� �الجتاn >توســــيع نطاقه لتعــــم فائدته �لنا� � �يع 
 �� �لتقد< �لبطي� >�ملتفا>6 �ملحرi � \ا, �لقضا�i1 لنا نشعر بالقلقi ننا ما' rغ .�'�ا� �لعا
علــــى �لفقر >حتقيق �ألهد�D �إلمنائية �ألخرf � بعض �ملناطق. >نلتز< بتعزيز تنمية �لقطاعا6 
 �Jإلنتاجية � �لبلد�5 �لنامية لتمكينها من �ملشا�كة مبزيد من �لفعالية � عملية �لعوملة >�الستفا�
منها. >نشدJ على ضر>�� '5 تتخذ �يع �جلها6 1جر���6 عاجلة، مبا � �لك �ستر�تيجيا6 

>جهوJ 1منائية >طنية 'كثر طموح[ يدعمها تلقي �ملزيد من �لدعم �لد>�.
	لشر	كة 	لعاملية من �جل 	لتنمية

نؤكد من جديد �لتز�منا بالشــــر�كة �لعاملية من 'جل �لتنمية �ملنصوg عليها � �إلعال5 بشــــأ5   -  ٢٠
�أللفية ١ >تو�فق ���� مونتIr ٢ >خطة جوهانس%� للتنفيذ ٣.

>نؤكد كذلك من جديد �لتز�منا بالسياســــا6 �لســــليمة >�حلكم �لرشيد على �يع �ملستويا6   -  ٢١
>ســــياJ� �لقانو5، >تعبئــــة �ملو��J �ملحلية >�جتــــذ�� تدفقا6 ��>� �ألمــــو�, �لد>لية >تعزيز 
�لتجــــا�� �لد>ليــــة بوصفها ³ــــرك[ للتنمية >iياJ� �لتعــــا>5 �ملا� >�لتقt علــــى �لصعيد �لد>� 
مــــن 'جل �لتنمية، >متويل �لديو5 �ملمكن حتملها >¯فيف �لديو5 �خلا�جية، >تعزيز �لتماســــك 

>�التسا] بني �لنظم �لنقدية >�ملالية >�لتجا�ية �لد>لية.
>نؤكــــد من جديد '5 على كل بلد '5 يتحمل �ملســــؤ>لية �لرئيســــية عــــن تنميته >'نه ليس من   -  ٢٢
�ملغاال� � شي� iياJ� �لتشديد على J>� �لسياسا6 >�الستر�تيجيا6 �إلمنائية �لوطنية � حتقيق 
�لتنمية �ملســــتد�مة. >نسّلم 'يض[ بضر>�� �ســــتكما, �جلهوJ �لوطنية ب%�مج >تد�بr >سياسا6 

 ٢٠٠٢ ��تو�فق ���� مونتIr للمؤمتر �لد>� لتمويل �لتنمية (تقرير �ملؤمتر �لد., للتنمية، مونت()، �ملكسيك، ١٨ - ٢٢ !���/ما  ٢

(منشو��6 �ألمم �ملتحد�، �قم �ملبيع: A.02.II.A.7)، �لفصل �أل>,، �لقر�� ١، �ملرفق).
خطــــة �لتنفيــــذ ملؤمتر �لقمة �لعاملي للتنمية �ملســــتد�مة (تقريــــر مؤمتر �لقمة �لعاملي للتنمية �ملســــتد�مة، جوهانســــ56، جنو3 2فريقيا،   ٣

٢٦ !2/3غســــطس - ٤ 2يلو>/ســــبتم6 ٢٠٠٢ (منشــــو��6 �ألمم �ملتحد�، �قــــم �ملبيع: A.03.II.A.1 >�لتصويــــب)، �لفصل �أل>,، 
�لقر�� ٢، �ملرفق).

٥
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٦

عاملية �Jعمة ִדدi 01 DياJ� �لفرg �إلمنائية �ملتاحة للبلد�5 �لنامية، مع مر�عا� �لظر>D �لوطنية 
>كفالة �حتر�< �مللكية >�الستر�تيجيا6 >�لسياJ� �لوطنية. >حتقيق[ �ذn �لغاية، نقر� ما يلي:

�لعمل �لو, عا< ٢٠٠٦ على �عتماJ >تنفيذ �ستر�تيجيا6 1منائية >طنية شاملة مبا ·قق   ( ' )
�ألهد�D >�لغايا6 �إلمنائية �ملتفق عليها J>لي[، مبا فيها �ألهد�D �إلمنائية لأللفية؛

�إل��J� �لفّعالة للمالية �لعامة مبا ·قق >يوطد �الســــتقر�� � \ا, �القتصاJ �لكلي >�لنمو   (�)
�لطويل �ألجل >مبا يكفل �الستخد�< �لفّعا, >�لشفاD لألمو�, �لعامة >يضمن �ستخد�< 

�ملساعد� �إلمنائية � بنا� �لقد��6 �لوطنية؛
Jعم �جلهوJ �لQ تبذ�ا �لبلد�5 �لنامية العتماJ >تنفيذ �لسياسا6 >�الستر�تيجيا6 �إلمنائية   (�)
�لوطنية من خال, تقدمي �ملزيد من �ملســــاعد�6 �إلمنائية، >تعزيز �لتجا�� �لد>لية بوصفها 
 �Jياi< ،Dمتفق عليها بني �يع �ألطــــر� º<³ــــرك[ للتنمية، >نقــــل �لتكنولوجيا بشــــر
تدفقا6 �الستثما��6 >¯فيف �لديو5 على نطا] '>سع >بطر] جذ�ية، >لدعم �لبلد�5 
�لناميــــة من خال, iياJ� �ملعونا6 ��6 �لنوعية �جليد� iياJ� كبr� >>صو�ا 01 >جهتها 
� �لوقت �ملناســــب، مبا يســــاعد تلك �لبلد�5 على حتقيق �ألهد�D �إلمنائية �ملتفق عليها 

J>لي[، مبا فيها �ألهد�D �إلمنائية لأللفية؛
'5 تز�يــــد �لتر�بــــط بــــني �القتصــــا6�J �لوطنية � عا� �خــــذ � �لعوملة >ظهــــو� 'نظمة   (J)
للعالقا6 �القتصاJية �لد>لية تســــتند 01 قو�عد، يعt '5 �ملجا, �ملتاb لوضع �لسياسا6 
�القتصاJية �لوطنية، 'I نطا] �لسياسا6 �ملحلية، >«اصة � مياJين �لتجا�� >�الستثما� 
>�لتنمية �لصناعية، 'صبح �آل5 يتشــــكل � �لغالب بضو�بط >�لتز�ماJ 6>لية >باعتبا��6 
�ألســــو�] �لعاملية. >يتعني على كل حكومة '5 جترI تقييم[ لالختيا� بني منافع �لقبو, 
بالقو�عد >�اللتز�ما6 �لد>لية، >�ملعوقا6 �لQ يشــــكلها عد< �تسا� �ملجا, �ملتاb لوضع 
�لسياســــا6. >من �ملهم بصفة خاصة للبلد�5 �لناميــــة '5 تضع �يع �لبلد�5 � �العتبا�، 
 b5 مالئم بني �ملجا, �ملتاiحتقيق تو� �لغايا6 �إلمنائيــــة، ضر>��< D5 1غفــــا, �ألهد�<J

لوضع �لسياسا6 �لوطنية >�لضو�بط >�اللتز�ما6 �لد>لية؛
تعزيــــز مســــا ة �ملنظما6 غr �حلكوميــــة >�ملجتمع �ملد� >�لقطــــا� �خلاg >غrها من  (هـ) 
�ألطر�D صاحبة �ملصلحة � �جلهوJ �إلمنائية �لوطنية، >كذلك � Jعم �لشر�كة �لعاملية 

من 'جل �لتنمية؛
 J>بر�\ها >�لــــوكاال6 �ملتخصصة بدعم جهو �يق �ألمم �ملتحــــدJكفالــــة '5 تقــــو< صنا  (<)
�لبلــــد�5 �لنامية عــــن طريق عملية �لتقييم �لقطرI �ملشــــتر� >1طا� عمــــل �ألمم �ملتحد� 

للمساعد� �إلمنائية، معزi� Jعمها لبنا� �لقد��6؛
¬اية قاعد� مو��Jنا �لطبيعية Jعم[ للتنمية.  (i)

	لتمويل من �جل 	لتنمية
نؤكد من جديد تو�فق ���� مونتIr ٢ >نسّلم بأ5 تعبئة �ملو��J �ملالية ألغر�o �لتنمية >�الستخد�<   -  ٢٣
�لفّعا, لتلك �ملو��J � �لبلد�5 �لنامية >�لبلد�5 �لQ متر �قتصا�Jִדا مبرحلة �نتقالية 'مر�5 جوهريا5 
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إلقامة شر�كة عاملية من 'جل �لتنمية Jعم[ لتحقيق �ألهد�D �إلمنائية �ملتفق عليها J>لي[، مبا فيها 
:Jإلمنائية لأللفية. >� هذ� �لصد� Dألهد��

تشجعنا �اللتز�ما6 �ملتعهد ֲדا مؤخرq بتحقيق iيا6�J كبr� � �ملساعد� �إلمنائية �لر¼ية،   ( ' )
>تقديــــر�6 منظمة �لتعا>5 >�لتنمية � �مليد�5 �القتصاIJ بأ5 �ملســــاعد� �إلمنائية �لر¼ية 
�ملقدمة ســــنوي[ جلميع �لبلد�5 �لنامية ســــتزيد �آل5 �و�� ٥٠ بليوJ 5>ال� من J>ال��6 
 �Jياi ,ننا نســــّلم بــــأ5 �ألمر يتطلب حصو' rلو, عا< ٢٠١٠، غ� �لواليــــا6 �ملتحد�
 Dلي[، مبا فيها �ألهد�<J ملتفق عليها� Dلتحقيق �ألهد� �هذ� �لنو� من �ملساعد � �rكب

�إلمنائية لأللفية، � حد>J �إلطا� �لزمt لكل هدD من تلك �ألهد�D؛
نرحــــب بزياJ� �ملو��J �لQ ســــتتاb نتيجة لوضع كثr مــــن �لبلد�5 �ملتقدمة �لنمو جد�>,   (�)
iمنيــــة مــــن 'جل حتقيــــق ��ــــدD �لقاضي بتخصيــــص نســــبة ٠,٧ � �ملائة مــــن �لناتج 
�لقومي �إل�ا� ألغر�o �ملســــاعد� �إلمنائية �لر¼ية �لــــو, عا< ٢٠١٥، >�لوصو, 01 
¯صيص نســــبة ٠,٥ � �ملائة على �ألقل من �لناتج �لقومي �إل�ا� ألغر�o �ملســــاعد� 
�إلمنائيــــة �لر¼ية �لــــو, عا< ٢٠١٠، >كذلــــك، عمًال ب%نامج عمل بر>كســــل للعقد 
٢٠٠١ - ٢٠١٠ لصا 'قل �لبلد�5 منوq ٤، 01 ¯صيص نســــبة تتر�>b بني ٠,١٥ � 
�ملائــــة >٠,٢٠ � �ملائــــة لصا 'قل �لبلد�5 منوq � موعد ال يتجا>i عا< ٢٠١٠، >�ث 
� تبذ, بعد جهوqJ ملموسة � هذ� �لصدJ على �لقيا< بذلك  Qلبلد�5 �ملتقدمة �لنمو �ل�

>فق[ اللتز�ماִדا؛
 �Jياi< لتحسني نوعية �ملعونة qمؤخر �6 �ملتخذ��Jملبذ>لة >�ملبا� Jنرحب كذلك باجلهو  (�)
 6��'ثرها، مبا � �لك 1عال5 با�يس بشــــأ5 فعالية �ملعونة، >نعقد �لعز< على �¯ا� 1جر�
عملية >فّعالة � �لوقت �ملناسب لتنفيذ �يع �اللتز�ما6 �ملتفق عليها بشأ5 فعالية �ملعونة، 
مــــع حتديــــد >�ضح آلليا6 �لرصد >�ملو�عيد �لنهائية، بطر] من بينها مو�صلة �لتوفيق بني 
�ملساعد�6 �ملقدمة >�ستر�تيجيا6 �لبلد�5، >بنا� �لقد��6 �ملؤسسية، >�حلد من تكاليف 
�ملعامــــال6 >1لغــــا� �إلجر���6 �لبr>قر�طيــــة، >1حر�i تقد< � �i1لة مشــــر>طية �ملعونة، 
>تعزيــــز �لقد�� �الســــتيعابية >�إل��J� �ملاليــــة � �لبلد�5 �ملســــتفيد�، >تعزيز �لتركيز على 

�لنتائج �إلمنائية؛
نســــّلم بقيمة �ســــتحد�¿ مصا�J مبتكر� للتمويل شــــريطة 'ّال تشكل تلك �ملصا�J عبئ[   (J)
 Jيط علم[ مــــع �الهتما< باجلهو� ،J5 مســــو�. >� هذ� �لصد<J علــــى �لبلــــد�5 �لنامية
>�ملســــا ا6 >�ملناقشــــا6 �لد>لية، >منها مثًال �لعمل من 'جــــل مكافحة �جلو� >�لفقر، 
�لر�مية 01 حتديد مصا�J مبتكر� >1ضافية لتمويل �لتنمية من �لقطا� �لعا< '> �خلاg على 
�لصعيد �ملحلي '> �خلا�جي، لزياJ� مصا�J �لتمويل �لتقليدية >�ستكما�ا. >ستطبق بعض 
�لبلــــد�5 تد�بــــr �ملرفق �لد>� للتمويل، � حني '5 بلد�ن[ 'خرf �ســــتهلت �ملرفق �لد>� 
لتمويل �لتحصني. >هنا� بلد�5 ســــتقد< قريب[، باســــتخد�< سلطاִדا �لوطنية، مسا ة من 
خال, بطاقا6 �لسفر جوq لتمويل مشا�يع 1منائية، >«اصة � قطا� �لصحة، 1ما مباشر� 

A/CONF.191/13، �لفصل �لثا�.  ٤

٧
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'> عن طريق �ملرفق �لد>� للتمويل. >تنظر بلد�5 'خرf � 1مكانية >مدf مشــــا�كتها 
� هذn �ملبا6��J؛

نعتــــرD بالــــد>� �حليوI �لذI ميكن '5 يؤJيــــه �لقطا� �خلاg � توليد �الســــتثما��6  (هـ) 
�جلديد� >فرg �لعمل >�لتمويل للتنمية؛

نعقد �لعز< على تلبية �الحتياجا6 �إلمنائية للبلد�5 �لنامية �ملنخفضة �لدخل بأ5 نعمل �   (<)
�ملحافل �ملتعدJ� �ألطر�D >�لد>لية �ملختصة على مســــاعدִדا � ســــد �حتياجاִדا، مبا فيها 

�الحتياجا6 �ملالية >�لتقنية >�لتكنولوجية؛
نعقد �لعز< على مو�صلة Jعم �جلهوJ �إلمنائية للبلد�5 �لنامية �ملتوســــطة �لدخل بأ5 نعمل   (i)
� �ملحافــــل �ملتعــــدJ� �ألطر�D >�لد>لية �ملختصة >كذلك عن طريــــق �لترتيبا6 �لثنائية، 
علــــى >ضع تد�بr ملســــاعدִדا � ســــد �حتياجاִדا، مبــــا فيها �الحتياجــــا6 �ملالية >�لتقنية 

>�لتكنولوجية؛
نعقــــد �لعز< على تفعيــــل صند>] �لتضامن �لعاملي �لذI 'نشــــأته �جلمعية �لعامة، >ندعو   (b)

�لبلد�5 �لQ مبقد>�ها تقدمي ت%عا6 01 هذ� �لصند>] 01 �لقيا< بذلك؛
 ،�rتوفر 1مكانية �حلصو, على �خلدما6 �ملالية، >ال ســــيما للفئا6 �لفق �نســــّلم بضر>�  (º)

بطر] منها �لتمويل �لبالغ �لصغر >�الئتمانا6 �لبالغة �لصغر.
تعبئة 	ملو	3� 	ملحلية

مــــن �لتحديا6 �ملهمة �لQ تو�جهنا � ســــعينا �ملشــــتر� مــــن 'جل حتقيق �لنمــــو >�لقضا� على   -  ٢٤
�لفقر >�لتنمية �ملســــتد�مة، �لعمل على كفالة ִדيئة �لظر>D �لد�خلية �لضر>�ية لتعبئة �ملدخر�6 
�ملحليــــة، �لعامة >�خلاصة على �لســــو��، >�إلبقا� على مســــتويا6 كافية لالســــتثما� �إلنتاجي، 
>iيــــاJ� �لقد��6 �لبشــــرية، >�حلد من هر>� ��>� �ألمو�,، >كبح �لتحويل غr �ملشــــر>� 
لألمــــو�,، >تعزيز �لتعا>5 �لد>� من 'جل ִדيئة بيئة ³ليــــة مؤ�تية. >نتعهد بدعم جهوJ �لد>, 
�لنامية لتهيئة بيئة ³لية مؤ�تية لتعبئة �ملو��J �ملحلية. >حتقيق[ لتلك �لغاية، نعقد �لعز< على �لقيا< 

مبا يلي:
�لســــعي 01 1قامة �حلكم �لرشيد >>ضع سياسا6 ســــليمة � \ا, �القتصاJ �لكلي على   ( ' )
�لصعد كافة >Jعم �لبلد�5 �لنامية � جهوJها �ملبذ>لة من 'جل >ضع �لسياسا6 >توظيف 
 �rتعزيز �ملؤسسا6 �لصغ< ،Jملطر� IJمة لدفع عجلة �لنمو �القتصاiالســــتثما��6 �لال�

>�ملتوسطة �حلجم، >تشجيع توليد فرg �لعمل >حفز �لقطا� �خلاg؛
�لتأكيد من جديد على '5 �حلكم �لرشــــيد 'مر 'ساســــي لتحقيق �لتنمية �ملســــتد�مة، >'5   (�)
>ضع سياسا6 �قتصاJية سليمة، >1قامة مؤسساJ 6ميقر�طية متينة تستجيب الحتياجا6 
�لنا�، >حتســــني ��ياكل �ألساســــية هي 'ســــا� �لنمو �القتصاIJ �ملطرJ، >�لقضا� على 
�لفقر، >�1اJ فرg �لعمل، كما '5 �حلرية >�لســــال< >�ألمن >�الستقر�� �ملحلي >�حتر�< 
حقو] �إلنســــا5، مبا � �لك �حلق � �لتنمية، >ســــياJ� �لقانو5، >�ملسا>�� بني �جلنسني، 
>�لسياســــا6 ��6 �لوجهة �لســــوقية، >�اللتز�< عموم[ بإقامة \تمعا6 عاJلة >Jميقر�طية 

'مو� 'ساسية يعزi بعضها �لبعض؛

٨



1يال� مكافحة �لفســــاJ '>لوية على �لصعد كافة، >�لترحيــــب »ميع �إلجر���6 �ملتخذ�   (�)
� هذ� �لشــــأ5 على �لصعيدين �لوطt >�لد>�، مبا � �لك �عتماJ سياسا6 تؤكد على 
�ملســــا�لة، >شــــفافية ��J1� �لقطا� �لعا<، >مسؤ>لية �لشــــركا6 >مسا�لتها، مبا � �لك 
�جلهــــوJ �لر�ميــــة 01 �1جا� �ألصو, �لــــQ مت حتويلها عن طريق �لفســــاJ، طبق[ ألحكا< 
� تقم بعد بالتوقيع على  Q٥. >�ث �يع �لد>, �ل Jملكافحة �لفسا �تفاقية �ألمم �ملتحد�

�التفاقية >تصديقها >تنفيذها على �لنظر � �لقيا< بذلك؛
توجيــــه �لقد��6 >�ملو��J �خلاصة �و حفز �لقطــــا� �خلاg � �لبلد�5 �لنامية من خال,   (J)
�¯ــــا� 1جر���6 � \ــــاال6 �لقطا� �لعا< >�لقطا� �خلاg >�ملجاال6 �ملشــــتركة بينهما 
من 'جل ִדيئة بيئة مؤ�تية للشــــر�كة >�البتكا� مما يســــهم � �لتعجيل بالتنمية �القتصاJية 

>�لقضا� على �جلو� >�لفقر؛
 rلكبح �لتحويل غ rلر�مية 01 �حلد من هر>� ��>� �ألمو�, >�¯ا� تد�ب� Jعم �جلهوJ (هـ) 

�ملشر>� لألمو�,.
	الستثما3

نعقد �لعز< على تشــــجيع iياJ� �الســــتثما� �ملباشــــر، مبا � �لك �الستثما� �ألجن�، � �لبلد�5   -  ٢٥
 Qִדا مبرحلة �نتقالية لدعم 'نشــــطتها �إلمنائية >تعزيز �لفو�ئد �ل�Jمتر �قتصا Qلناميــــة >�لبلــــد�5 �ل�

:Jميكن '5 جتنيها من تلك �الستثما��6. >� هذ� �لصد
نو�صــــل Jعــــم جهوJ �لبلد�5 �لنامية >�لبلد�5 �لQ متــــر �قتصا�Jִדا مبرحلة �نتقالية من 'جل   ( ' )
ִדيئة بيئة ³لية تســــاعد � �جتذ�� �الستثما��6 »ملة >سائل منها �1اJ بيئة لالستثما� 
تتســــم بالشــــفافية >�الســــتقر�� >ميكن �لتنبؤ ֲדا، مع 1نفا� �لعقوJ علــــى �لوجه �لصحيح 
>�حتر�< حقو] �مللكية >ســــياJ� �لقانو5، >>ضع سياسا6 >'طر تنظيمية مناسبة تشجع 

على قيا< �ألعما, �لتجا�ية؛
 nســــنضع سياســــا6 تكفل �الستثما� �ملالئم بطريقة مســــتد�مة � \اال6 �لصحة، >�مليا  (�)
�لنقيــــة >�لصرD �لصحي، >�إلســــكا5 >�لتعليم، >توفr �ملنافع �لعامة >شــــبكا6 �ألما5 

�الجتماعي حلماية �لقطاعا6 �ملستضعفة >�ملحر>مة � �ملجتمع؛
ندعو �حلكوما6 �لوطنية �لســــاعية 01 1قامة مشا�يع ��ياكل �ألساسية >توليد �الستثما�   (�)
 ،��ألجن� �ملباشر 01 >ضع �ستر�تيجيا6 يشا�� فيها �لقطاعا5 �لعا< >�خلاg على �لسو�

>كذلك �جلها6 �ملا�ة �لد>لية عند �القتضا�؛
²يب باملؤسسا6 �ملالية >�ملصرفية �لد>لية '5 تنظر � تعزيز شفافية �ليا6 تقدير �ملخاطر.   (J)
>ينبغي '5 يقو< �لقطا� �خلاg لدf تقييم �ملخاطر �لسياJية باستخد�< 'قصى قد� ممكن 
من معايr �لدقة >�ملوضوعية >�لشــــفافية، �ألمر �لذI ميكن للبيانا6 >�لتحليال6 �لرفيعة 

�ملستوf '5 تيسرn؛

�لقر�� ٤/٥٨، �ملرفق.  ٥

٩

نتائج مؤمتر �لقمة �لعاملي لعا� ٢٠٠٥



نتائج مؤمتر �لقمة �لعاملي لعا� ٢٠٠٥

نشــــدJ على �حلاجة 01 تعزيز �لتدفقا6 �ملاليــــة �خلاصة �لكافية >�لثابتة 01 �لبلد�5 �لنامية  (هـ) 
>�لبلــــد�5 �لQ متــــر �قتصا�Jִדا مبرحلة �نتقالية. >من �ملهم تعزيــــز �لتد�بr �ملتخذ� � بلد�5 
�ملنشــــأ >�ملقصد لتحسني �لشــــفافية >�ملعلوما6 حو, �لتدفقا6 �ملالية 01 �لبلد�5 �لنامية، 
>ال ســــيما بلــــد�5 'فريقيا، >'قل �لبلد�5 منوq، >�لد>, �جلز�يــــة �لصغr� �لنامية، >�لبلد�5 
�لنامية غr �لســــاحلية. >تعت% �لتد�بr �لر�مية 01 �لتخفيف من 'ثر �لتقلبا6 �لشــــديد� � 

تدفقا6 ��>� �ألمو�, � �ألجل �لقصr مهمة >�ب �لنظر فيها.
	لديو(

نشدJ على �أل ية �لبالغة �لQ يكتسيها حل مشاكل �لديو5 � �لبلد�5 �لنامية � �لوقت �ملناسب   -  ٢٦
 qأل5 متويل �لديو5 >¯فيف عبئها ميكن '5 يشكال مصد� qئمة، نظر�J< بطريقة فّعالة >شاملة<

مهم[ لر'� �ملا, �لالi< للتنمية. >حتقيق[ لتلك �لغاية:
نرحــــب باملقترحــــا6 �لQ قدمتها مؤخرq \موعــــة �لبلد�5 �لثمانية بإلغــــا� Jيو5 �لبلد�5   ( ' )
�لفقr� �ملثقلة بالديو5، >�ملســــتوفية للشــــر>º �ملطلوبة، �ملستحقة لصند>] �لنقد �لد>�، 
 Jمو�� rملؤسسة �إلمنائية �لد>لية، >صند>] �لتنمية �ألفريقي بنسبة ١٠٠ � �ملائة، >توف�<

1ضافية لكفالة عد< تقليص �لقد�� �لتمويلية للمؤسسا6 �ملالية �لد>لية؛
نشــــدJ على '5 �لقد�� على حتمل �لديو5 'مر 'ساســــي لدعم �لنمو، >نؤكد ' ية �لقد��   (�)
على حتمل �لديو5 بالنســــبة للجهوJ �لر�مية 01 حتقيق �ألهد�D �إلمنائية �لوطنية، مبا فيها 
 �فيف عب �ألهد�D �إلمنائية لأللفية، مع �لتسليم بالد>� �لرئيسي �لذI ميكن '5 يؤJيه̄ 
�لديو5 � حترير �ملو��J �لQ ميكن توجيهها �و �ألنشطة �ملتسقة مع 'هد�D �لقضا� على 

�لفقر >حتقيق �لنمو �القتصاIJ �ملطرJ >�لتنمية �ملستد�مة؛
نؤكــــد كذلك ضــــر>�� �لنظر � �¯ا� �ملزيد من �لتد�بr >�ملبــــا6��J ��اJفة 01 ضما5   (�)
�لقد�� على حتمل �لديو5 ألمد طويل من خال, iياJ� �لتمويل �لقائم على 'ســــا� �ملنح 
>1لغــــا� �لديــــو5 �لر¼ية �ملتعدJ� �ألطــــر�D >�لثنائية �لQ تنو� ֲדا �لبلــــد�5 �لفقr� �ملثقلة 
بالديو5 بنســــبة ١٠٠ � �ملائة، >�لنظر، حيثما يكو5 �لك مناســــب[ >على 'ســــا� كل 
حالة بعينها، � ¯فيض �لديو5 بشكل ملمو� '> 1عاJ� هيكلتها بالنسبة للبلد�5 �لنامية 
�ملنخفضة �لدخل >�ملتوســــطة �لدخل غr �لقا�J� على حتمل عب� �لديو5 >�لQ ليســــت 
طرف[ � مبا�J� �لبلد�5 �لفقr� �ملثقلة بالديو5، فضًال عن �ستكشــــاD �آلليا6 �لالiمة 
من 'جل �ملعاجلة �لشــــاملة ملشــــاكل �لديو5 �لQ تو�جهها تلك �لبلد�5. >قد تشمل تلك 
�آلليا6 مقايضة �لديو5 بالتنمية �ملســــتد�مة '> ترتيبا6 مقايضة �لديو5 بني جها�J 6ئنة 
متعــــدJ�، حســــب �القتضا�. >ميكن '5 تتضمن هذn �ملبــــا6��J بذ, جهوJ 1ضافية من 
جانــــب صنــــد>] �لنقد �لد>� >�لبنك �لــــد>� لوضع 1طا� �لقــــد�� على حتمل �لديو5 
لصا �لبلد�5 �ملنخفضة �لدخل. >ينبغي حتقيق �لك J>5 �النتقاg من مو��J �ملساعد� 
�إلمنائيــــة �لر¼يــــة، مع �حلفــــاÁ � �لوقت ��ته على �لســــالمة �ملالية للمؤسســــا6 �ملالية 

.Dألطر�� �Jملتعد�

١٠
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	لتجا3*
51 >جوJ نظا< جتا�I عاملي متعدJ �ألطر�D >مفتوb >منصف >ال متييزI يســــتند 01 قو�عد،   -  ٢٧
فضًال عن حترير �لتجا�� على �و ملمو�، من شــــأنه '5 يســــهم بد�جة كبr� � حفز �لتنمية 
 ،Jبالنفع على �لبلد�5 � �يع مر�حــــل �لتنمية. >� هذ� �لصد Jعلــــى �لنطــــا] �لعاملي، مبا يعــــو
نؤكــــد مــــن جديد �لتز�منا بتحرير �لتجا�� >كفالة �ضطال� �لتجــــا�� بد>�ها �لكامل � تعزيز 

�لنمو �القتصاIJ >�لعمالة >�لتنمية للجميع.
 ،qلر�مية 01 كفالة مشــــا�كة �لبلد�5 �لنامية، >ال ســــيما 'قــــل �لبلد�5 منو� Jــــن ملتزمــــو5 باجلهو�<  -  ٢٨
مشا�كة تامة � �لنظا< �لتجا�I �لعاملي بغية تلبية �حتياجا6 تنميتها �القتصاJية، >نؤكد من جديد 
�لتز�منا بتمكني صا6��J �لبلد�5 �لنامية من �لوصو, 01 �ألسو�] على �و معزi >ميكن �لتنبؤ به.

>ســــنعمل، >فق[ ل%نامج عمل بر>كســــل ٤، من 'جل بلو� هدD >صو, �يع منتجا6 'قل   -  ٢٩
�لبلد�5 منوq 01 'ســــو�] �لبلد�5 �ملتقدمة �لنمو >كذلك 01 'ســــو�] �لبلد�5 �لنامية �لQ بوسعها 
فتح 'سو�قها لتلك �ملنتجا6، >�لك J>5 �سو< �ركية '> حصص مفر>ضة، >ندعم جهوJها 

.oفها من عقبا6 � جانب �لعرJملبذ>لة للتغلب على ما يصا�
>�ن ملتزمو5 بدعم >تشــــجيع iياJ� �ملعونة لبنا� قد��6 1نتاجية >جتا�ية للبلد�5 �لنامية >�¯ا�   -  ٣٠

�ملزيد من �خلطو�6 � هذ� �لصدJ، بينما نرحب بالدعم �لكبr �لذI قد< بالفعل.
>سنعمل على تعجيل >تسهيل �نضما< �لبلد�5 �لنامية >�لبلد�5 �لQ متر �قتصا�Jִדا مبرحلة �نتقالية   -  ٣١
01 منظمــــة �لتجــــا�� �لعاملية مبا يتســــق مع معايrها، مع 1قر��نا بأ يــــة �لتكامل �لعاملي � 1طا� 

�لنظا< �لتجا�I �لعاملي �ملستند 01 قو�عد.
>سنعمل على >جه �لسرعة من 'جل تنفيذ �ألبعاJ �إلمنائية ل%نامج عمل �لد>حة ٦.  -  ٣٢

	لسلع 	ألساسية
 Jعم جهوJ< ألســــعا� �لضعيفة >�ملتذبذبة للسلع �ألساسية� rعلى �حلاجة 01 معاجلة تأث Jنشــــد  -  ٣٣
�لبلد�5 �لQ تعتمد على �لسلع �ألساسية إلعاJ� هيكلة >تنويع >تقوية �لقد�� �لتنافسية لقطاعا6 

�لسلع �ألساسية ֲדا.
	ملبا�3	� E	� 	لتأثC 	لسريع

نعقد �لعز<، � ضو� �حلاجة 01 �لتعجيل بتحقيق �لتقد< �لفو�I � �لبلد�5 �لQ جتعل �الجتاها6   -  ٣٤
�حلالية فيها من غr �ملحتمل حتقيق �ألهد�D �إلمنائية �ملتفق عليها J>لي[، على '5 �دJ >ننفذ على 
>جه �لســـرعة �ملبا6��J �لقطرية بدعم J>� كاD، مبا يتسق مع �الستر�تيجيا6 �إلمنائية �لوطنية 
�لطويلة �ألجل �لQ تعد بتحقيق حتسينا6 فو�ية >�Jئمة � حيا� �لشعو� >1عاJ� بعث �ألمل � 
حتقيق �ألهد�D �إلمنائية. >� هذ� �لصدJ، ســـنتخذ 1جر���6 مثل توiيع �لناموســـيا6 �لو�قية من 
�ملال�يا، مبا � �لك �لتوiيع �ملجا� حيثما يكو5 �لك مناسب[، >�لعقاقr �لفّعالة �ملضاJ� للمال�يا، 
>توسيع نطا] بر�مج �لتغذية � �ملد��� �ملحلية، >�ستخد�< �ألغذية �ملنتجة منـزلي[ قد� �إلمكا5، 

>1لغا� �سو< �لتعليم �البتد�ئي، >حيثما يكو5 �لك مناسب[ �سو< خدما6 �لرعاية �لصحية.

�نظر: A/C.2/56/7، �ملرفق.  ٦
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	لقضايا 	لشاملة 	GاE 	لقر	3	� 	القتصا�ية 	لعاملية
نؤكد من جديد �لتز�منا بتوســــيع >تعزيز مشــــا�كة �لبلد�5 �لنامية >�لبلــــد�5 �لQ متر �قتصا�Jִדا   -  ٣٥
مبرحلة �نتقالية � عملية �¯ا� �لقر���6 �القتصاJية >>ضع �ملعايr �لد>لية، >حتقيق[ �ذn �لغاية، 
 r01 '5 تعزيز تعب �يكل �ملا� �لد>�، مع �إلشــــا��� bإلصال Jنؤكد ' ية مو�صلة بذ, �جلهو
�لبلد�5 �لنامية >�لبلد�5 �لQ متر �قتصا�Jִדا مبرحلة �نتقالية عن ���ئها >مشــــا�كتها � مؤسسا6 

.qال يز�, يعت% شاغًال مستمر iJ<< 5بريتو
>نؤكـــد مـــن جديـــد �لتز�منا باإل��J� �لرشـــيد� >�إلنصاD >�لشـــفافية � �لنظم �ملاليـــة >�لنقدية   -  ٣٦
>�لتجا�يـــة. >�ـــن 'يض[ ملتزمو5 بنظم جتا�يـــة >مالية متعدJ� �ألطـــر�D، >مفتوحة، >منصفة، 

>مستند� 01 قو�عد، >ميكن �لتنبؤ ֲדا، >غr متييزية.
>نؤكد 'يض[ �لتز�منا بقطاعا6 مالية ³لية ســــليمة، تســــهم بشــــكل حيوI � �جلهوJ �إلمنائية   -  ٣٧

�لوطنية، باعتبا�ها عنصرq هام[ � ��يكل �ملا� �لد>� �لد�عم للتنمية.
>نؤكد من جديد كذلك �حلاجة 01 قيا< �ألمم �ملتحد� بد>� �ئيسي � تشجيع �لتعا>5 �لد>�   -  ٣٨
من 'جل �لتنمية >� ضما5 �تســــا] >تنســــيق >تنفيذ �ألهد�D >�إلجر���6 �إلمنائية �لQ يتفق 
عليها �ملجتمع �لد>�، >نعقد �لعز< على تعزيز �لتنسيق � 1طا� منظومة �ألمم �ملتحد�، بالتعا>5 
�لوثيق مع �يع �ملؤسسا6 �ألخرf �ملالية >�لتجا�ية >�إلمنائية �ملتعدJ� �ألطر�D، من 'جل Jعم 

�لنمو �القتصاIJ �ملطرJ >�لقضا� على �لفقر >حتقيق �لتنمية �ملستد�مة.
>يعت% �حلكم �لرشــــيد على �لصعيد �لد>� شــــرط[ 'ساســــي[ لتحقيق �لتنمية �ملســــتد�مة. >بغية   -  ٣٩
ضما5 ִדيئة بيئة �قتصاJية J>لية Jينامية >مؤ�تية، فإنه من �ملهم تعزيز �إل��J� �القتصاJية �لعاملية 
عن طريق معاجلة �ألمناº �ملالية >�لتجا�ية >�لتكنولوجية >�الستثما�ية �لد>لية ��6 �لتأثr على 
 rحتمــــاال6 �لتنمية � �لبلــــد�5 �لنامية. >لذلك ينبغي للمجتمع �لــــد>� '5 يتخذ �يع �لتد�ب�
�لالiمة >�ملناســــبة، مبا � �لك كفالة Jعم �إلصــــالb ��يكلي >�القتصاIJ �لكلي، >�1اJ حل 

شامل ملشكلة �لديو5 �خلا�جية، >iياJ� 1مكانية >صو, �لبلد�5 �لنامية 01 �ألسو�].
Iجلنو	( 	فيما بني بلد )	لتعا

نسّلم مبنجز�6 �لتعا>5 فيما بني بلد�5 �جلنو� >1مكاناته �لك%f، >نشجع تعزيز هذ� �لتعا>5   -  ٤٠
�لذI يكمل �لتعا>5 فيما بني بلد�5 �لشما, >بلد�5 �جلنو� كمسا ة فّعالة � �لتنمية >كوسيلة 
 r01 �لقر�� �ألخ rهذ� �لسيا]، نش �< .iملعز� tلتعا>5 �لتق� rفضل �ملما�سا6 >توف' ,Jلتبا
�لــــذI �¯ــــذi nعما� �جلنو� � مؤمتر �لقمة �لثا� لبلــــد�5 �جلنو� >�لو��J � 1عال5 �لد>حة ٧ 
>خطــــة عمل �لد>حــــة ٨، ملضاعفة جهوJهم � \ا, �لتعا>5 فيما بــــني بلد�5 �جلنو�، بطر] 
 ،f>�ليا6 �لتعا>5 �إلقليمي �ألخر �منها 1قامة �لشر�كة �الستر�تيجية �آلسيوية �ألفريقية �جلديد
>تشجيع �ملجتمع �لد>�، مبا � �لك �ملؤسسا6 �ملالية �لد>لية، على Jعم جهوJ �لبلد�5 �لنامية 
»ملــــة >ســــائل من بينها �لتعا>5 �لثالثي. >�يط علم[ 'يض[ مــــع �لتقدير ببد� �جلولة �لثالثة من 

١٢
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�ملفا>ضا6 بشــــأ5 �لنظا< �لعاملي لألفضليا6 �لتجا�ية فيما بني �لبلد�5 �لنامية كأ�J� هامة حلفز 
�لتعا>5 فيما بني بلد�5 �جلنو�.

>نرحــــب بعمل �للجنة �لرفيعة �ملســــتوf �لتابعة لألمم �ملتحــــد� >�ملعنية بالتعا>5 فيما بني بلد�5   -  ٤١
�جلنــــو�، >ندعــــو �لبلد�5 01 �لنظــــر � Jعم �لوحد� �خلاصة للتعــــا>5 فيما بني بلد�5 �جلنو� 
�Jخــــل برنامــــج �ألمم �ملتحد� �إلمنائي، ֲדدD �الســــتجابة بطريقة فّعالــــة لالحتياجا6 �إلمنائية 

للبلد�5 �لنامية.
 Qللنفط >�ل �توفرها ترتيبا6 مثل صند>] منظمــــة �لبلد�5 �ملصد� Qنقــــّر باملســــا ة ��ائلة �ل<  -  ٤٢
با6�J ֲדا \موعة من �لبلد�5 �لنامية، >كذلك �ملسا ة �ملحتملة من صند>] �جلنو� للمساعد� 

�إلمنائية >�إلنسانية � �ألنشطة �إلمنائية � �لبلد�5 �لنامية.
	لتعليم

نشــــدJ علــــى �لد>� ��ا< لكل من �لتعليم �لنظامي >�لتعليم غــــr �لنظامي � حتقيق �لقضا� على   -  ٤٣
�لفقر >'هد�D 1منائية 'خرf كما >�6J � �إلعال5 بشأ5 �أللفية ١، >ال سيما �لتعليم �ألساسي 
 Iعلى �ألمية، >نعمل جاهدين على توســــيع نطا] �لتعليم �لثانو �>�لتد�يــــب من 'جل �لقضــــا
 rتوف< ،�>�لعــــا� >كذلــــك �لتعليم �ملهt >�لتد�يب �لتقt، >«اصة بالنســــبة للفتيا6 >�لنســــا
�ملو��J �لبشــــرية >قد��6 ��ياكل �ألساســــية >متكني '>لئك �لذين يعيشو5 � �بقة �لفقر. >� 
هــــذ� �لســــيا]، نؤكد من جديد 1طا� عمــــل �Jكا� �لصا�J عن منتــــدf �لتعليم �لعاملي � عا< 
٢٠٠٠ ٩، >نعتــــرD بأ ية �ســــتر�تيجية منظمة �ألمم �ملتحد� للتربيــــة >�لعلم >�لثقافة من 'جل 
�لقضا� على �لفقر، >ال سيما �لفقر �ملدقع، � \ا, Jعم بر�مج �لتعليم للجميع كوسيلة لتحقيق 

'حد �ألهد�D �إلمنائية لأللفية �ملتمثل � توفr �لتعليم �ألساسي للجميع �لو, عا< ٢٠١٥.
>نؤكد من جديد �لتز�منا بدعم جهوJ �لبلد�5 �لنامية لكفالة حصو, �يع �ألطفا, على تعليم   -  ٤٤
 5iعلى عد< �لتكافؤ >عد< �لتو� ��بتد�ئي �I نوعية جيد� >\ا� >1لز�مي >�ستكماله، >�لقضا
 Jعم جهوJ ملبذ>لة لتحسني تعليم �لفتيا6. >نلتز< 'يض[ مبو�صلة� Jبني �جلنسني، >جتديد �جلهو
�لبلد�5 �لنامية � تنفيذ مبا�J� توفr �لتعليم للجميع، بوســــائل منها تعزيز �ملو��J »ميع 'نو�عها 
.tعم[ للخطط �لقطرية للتعليم �لوطJ لتعليم للجميع� rملسا� �لسريع لتوف� ��Jعن طريق مبا

>نلتز< بتشجيع �لتعليم من 'جل �لسال< >�لتنمية �لبشرية.  -  ٤٥
	لتنمية 	لريفية 	لز3	عية

نؤكد من جديد 'نه �ب معاجلة قضايا �ألمن �لغذ�ئي >�لتنمية �لريفية >�لز��عية بصو�� كافية   -  ٤٦
>عاجلة � 1طا� �الستر�تيجيا6 �لوطنية للتنمية >�الستجابة، >سنعزi � هذ� �إلطا� مسا ا6 
 �\تمعا6 �لشعو� �ألصلية >�ملجتمعا6 �ملحلية، حسب �القتضا�. >�ن على قناعة بأ5 �لقضا
علــــى �لفقــــر >�جلو� >ســــو� �لتغذية، ملا �ا من تأثr خصوص[ على �ألطفــــا,، 'مر بالغ �أل ية 
لتحقيــــق �ألهــــد�D �إلمنائية لأللفية. >ينبغي '5 تكو5 �لتنمية �لريفيــــة >�لز��عية جزً�� ال يتجز' 

�نظــــر: منظمــــة �ألمــــم �ملتحد� للتربيــــة >�لعلم >�لثقافــــة، �لتقرير �خلتامــــي للمنتدF �لعاملــــي للتعليم، �Dكا�، �لســــنغا>، ٢٦ - ٢٨   ٩

نيسا
/2بريل ٢٠٠٠ (با�يس، ٢٠٠٠).
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من �لسياســــا6 �إلمنائية �لوطنية >�لد>لية. >نرf 'نه من �لضر>�i IياJ� �الســــتثما� �إلنتاجي 
� �لتنميــــة �لريفية >�لز��عية لتحقيق �ألمن �لغذ�ئي. >نلتز< بزياJ� �لدعم �ملقد< للتنمية �لز��عية 
>بنا� �لقد��6 �لتجا�ية � �لقطا� �لز��عي � �لبلد�5 �لنامية. >ينبغي تشــــجيع Jعم مشــــا�يع 
تنمية �لســــلع �ألساســــية، >ال ســــيما �ملشــــا�يع �لقائمة على �لســــو]، >Jعم 1عد�Jها � 1طا� 

�حلسا� �لثا� للصند>] �ملشتر� للسلع �ألساسية.
	لعمالة

 rلعمالة �لكاملة >�ملنتجة >توف� rتوف Dلعوملة �ملنصفة >نعقد �لعز< على جعل 'هد�� �ندعم بشد  -  ٤٧
�لعمل �لالئق للجميع، مبن � �لك �لنســــا� >�لشبا�، هدف[ ³و�ي[ لسياساتنا �لوطنية >�لد>لية 
��6 �لصلــــة >كذلك الســــتر�تيجياتنا �إلمنائية �لوطنية، مبا � �لك �ســــتر�تيجيا6 �لقضا� على 
 rلتد�ب� nإلمنائية لأللفية. >ينبغي '5 تشــــمل هذ� Dنا لتحقيق �ألهد�Jمن جهو ��لفقــــر، كجــــز
'يض[ �لقضا� على 'سو' 'شكا, عمل �ألطفا,، حسب تعريفه � �تفاقية منظمة �لعمل �لد>لية 
�قــــم ١٨٢، >على �لســــخر�. كما نعقد �لعز< علــــى كفالة �الحتر�< �لتــــا< للمبا�J >�حلقو] 

�ألساسية � �لعمل.
Nاية بيئتنا 	ملشتركة *3	�O :مة	ملستد	لتنمية 	

نؤكد من جديد �لتز�منا بتحقيق هدD �لتنمية �ملستد�مة، بوسائل منها تنفيذ جد>, 'عما, �لقر5   -  ٤٨
٢١ ١٠ >خطة جوهانس%� للتنفيذ ٣. >نلتز<، حتقيق[ �ذn �لغاية، با¯ا� 1جر���6 >تد�بr عملية 
 Jجلهو� nيو ١١. كما ستعمل هذ� �Jمبا �على �يع �ملستويا6 >تعزيز �لتعا>5 �لد>�، مع مر�عا
على تعزيز تكامل �لعناصر �لثالثة للتنمية �ملســـتد�مة >هي �لتنمية �القتصاJية >�لتنمية �الجتماعية 
>�حلمايـــة �لبيئيـــة، باعتبا�ها Jعاما6 متر�بطة يعزi بعضها �لبعـــض. >تعت% 'هد�D �لقضا� على 
�لفقر >تغيr 'مناº �النتا� >�الستهال� �لQ ال ميكن �J1متها >¬اية >��J1� قاعد� �ملو��J �لطبيعية 

للتنمية �القتصاJية >�الجتماعية 'هد�ف[ 'ساسية >متطلبا6 جوهرية لتحقيق �لتنمية �ملستد�مة.
 �<J الستهال� >�إلنتا� �ملستد�مة مع تو� �لبلد�5 �ملتقدمة �لنمو� ºسنعمل على تشجيع 'منا<  -  ٤٩
�لرياJ� >�ســــتفاJ� كافة �لبلد�5 من �لعملية، حســــبما Jعت 1ليه خطة جوهانس%� للتنفيذ. >� 

�لك �لسيا]، ندعم �لبلد�5 �لنامية � جهوJها لدعم �قتصاJ 1عاJ� �لتصنيع.
>نو�جه حتديا6 خطr� >متعدJ� � �لتصدI لتغr �ملناÂ، >تشــــجيع �ســــتخد�< �لطاقة �لنظيفة،   -  ٥٠
>�لوفا� باحتياجا6 �لطاقة >حتقيق �لتنمية �ملستد�مة، >سيتسم عملنا، � هذ� �لصدJ، بالتصميم 

>�لسرعة.
>نــــد�� '5 تغr �ملنــــاÂ حتّد خطr >طويل �ألمد ينطوI على 1مكانيــــة �لتأثr � كل جز� من   -  ٥١
'جــــز�� �لعا�. >نشــــدJ على �حلاجــــة 01 �لوفا� »ميع �لتعهد�6 >�اللتز�مــــا6 �لQ قطعناها � 
�تفاقيــــة �ألمــــم �ملتحد� �إلطا�يــــة �ملتعلقة بتغr �ملنــــاÂ ١٢ >غrها من �التفاقــــا6 �لد>لية ��6 

١٤

تقرير مؤمتر �ألمم �ملتحدQ �ملعP بالبيئة .�لتنمية، �يو D) جان(.، ٣ - ١٤ حزير�
/يونيه ١٩٩٢ (منشــــو��6 �ألمم �ملتحد�، �قم   ١٠

�ملبيع: A.93.I.8 >�لتصويب)، �ملجلد �أل>,، �لقر���W �لU� Vذها �ملؤمتر، �لقر�� ١، �ملرفق �لثا�.
�ملرجع نفسه، �ملرفق �أل>,.  ١١

�ألمم �ملتحد�، Yموعة �ملعاهد�W، �ملجلد ١٧٧١، �لرقم ٣٠٨٢٢.  ١٢
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�لصلة، >من بينها بر>توكو, كيوتو ١٣ �لذI يعt كثrين منا. >تعت% �التفاقية �إلطا� �ملناسب 
لالضطال� بإجر���6 بشأ5 تغr �ملناÂ على �ملستوf �لعاملي � �ملستقبل.

>نؤكــــد من جديد �لتز�منا با�دD �لنهائي �لذI تتوخــــاn �التفاقية >�ملتمثل � تثبيت تركز�6   -  ٥٢
غا6�i �لدفيئة � �لغالD �جلوI عند مســــتوf ·و, J>5 تدخل �إلنســــا5 بشــــكل خطر � 

.Âنظا< �ملنا
>نســــّلم بأ5 �لطبيعة �لعاملية لتغr �ملناÂ تتطلب �لتعا>5 >�ملشــــا�كة على '>ســــع نطا] ممكن �   -  ٥٣
�ستجابة J>لية فّعالة >مالئمة، >فق[ ملبا�J �التفاقية. >�ن ملتزمو5 بأ5 منضي قدم[ � �ملناقشة 
 .�Jملبا� nفق[ �ذ< ،Âملنــــا� rلتغ I6 �لتعا>نيــــة �لطويلة �ألجل للتصد���لعامليــــة بشــــأ5 �إلجر�
>نؤكد ' ية �لد>�� �حلاJية عشــــر� ملؤمتر �ألطر�D � �التفاقية، �ملعتز< عقدها � مونتريا, � 

تشرين �لثا�/نوفم% ٢٠٠٥.
 rبشــــأ5 �لطاقــــة �لنظيفة >تغ �6 �ملتخذ��>نقــــّر مبختلف �لشــــر�كا6 �جلا�ية للنهوo باإلجر�  -  ٥٤

.Dألطر�� �J6 �لثنائية >�إلقليمية >�ملتعد��Jمن بينها �ملبا< ،Âملنا�
>�ن ملتزمو5 با¯ا� �ملزيد من �إلجر���6 من خال, �لتعا>5 �لد>� �لعملي لتحقيق �لة 'مو�   -  ٥٥

من بينها ما يلي:
تشــــجيع �البتكا� >�ســــتخد�< �لطاقة �لنظيفة >�لكفا�� � �ستخد�< �لطاقة >�حلفاÁ على   ( ' )
�لطاقة؛ >حتســــني �لسياســــة �لعامــــة >�ألطر �لتنظيميــــة >�لتمويلية؛ >�لتعجيل باســــتعما, 

تكنولوجيا6 'نظف؛
تعزيز �الستثما� �خلاg >نقل �لتكنولوجيا6 >بنا� �لقد��6 للبلد�5 �لنامية، على �لنحو   (�)
�ملطلو� � خطة جوهانســــ%� للتنفيذ، مع مر�عا� �حتياجا6 �لبلد�5 �لنامية >'>لوياִדا 

�خلاصة �ملتعلقة بالطاقة؛
مســــاعد� �لبلد�5 �لنامية على حتســــني قد�ִדا على �لتكيــــف >���J1 'هد�D �لتكيف �   (�)
�ستر�تيجياִדا �ملتعلقة بالتنمية �ملستد�مة، نظرq أل5 �لتكيف مع تأث6�r تغr �ملناÂ بسبب 
عو�مل طبيعية >1نســــانية على حد ســــو��، يعت% مســــألة ��6 '>لوية عليا جلميع �لد>,، 
 �Jهــــي 'كثر عرضة للتأثــــر، 'ال >هي �لد>, �ملشـــــا� 1ليهـا � �ملـا Qال ســــيما لتلــــك �ل<

٤ - ٨ من �التفاقية؛
مو�صلة مســــاعد� �لبلد�5 �لنامية، >خصوص[ �لد>, �جلز�ية �لصغr� �لنامية >'قل �لبلد�5   (J)
منــــوq >�لبلــــد�5 �ألفريقية، مبا فيها تلك �لQ تتعرo بوجه خــــاg لتأثr تغr �ملناÂ، على 

.Âملنا� rمعاجلة �حتياجاִדا �خلاصة بالتكيف >�ملتعلقة باآلثا� �لسلبية لتغ
>1عماًال اللتز�منا بتحقيق �لتنمية �ملستد�مة، فإننا نعقد �لعز< كذلك على �لقيا< مبا يلي:  -  ٥٦

�لتر>يــــج لعقد �ألمم �ملتحــــد� للتعليم من 'جل �لتنمية �ملســــتد�مة، >�لعقد �لد>� للعمل   ( ' )
”�ملا� من 'جل �حليا�“؛

FCCC/CP/1997/7/Add.1، �ملقر� ١/< ' - ٣، �ملرفق.  ١٣

١٥



نتائج مؤمتر �لقمة �لعاملي لعا� ٢٠٠٥

Jعــــم >تعزيــــز تنفيذ �تفاقيــــة �ألمم �ملتحد� ملكافحــــة �لتصحر � �لبلــــد�5 �لQ تعا� من   (�)
�جلفاD �لشــــديد >/'> من �لتصحر، >«اصة � 'فريقيا ١٤، من 'جل �لتصدI ألســــبا� 
�لتصحــــر >تدهو� �أل�o >كذلك �لفقر �لناجم عن تدهو� �أل�o، »ملة >ســــائل من 
بينهــــا تعبئة مو��J ماليــــة كافية >ميكن �لتنبؤ ֲדا، >نقل �لتكنولوجيا، >بنا� �لقد��6 على 

�يع �ملستويا6؛
تشجيع �لد>, �ألطر�D � �تفاقية �لتنو� �لبيولوجي ١٥ >بر>توكو, كا�تاخينا للسالمة   (�)
 fعم تنفيذ �التفاقيــــة >�ل%>توكو,، >كذلــــك �التفاقا6 �ألخرJ لبيولوجيــــة ١٦ علــــى�
�ملتصلة بالتنو� �لبيولوجي >�لتز�< جوهانس%� للحد بشكل ملمو� من معد, �خلسا�� 
� �لتنو� �لبيولوجي �لو, عا< ٢٠١٠. >ستو�صل �لد>, �ألطر�D �لتفا>o، � 1طا� 
�تفاقية �لتنو� �لبيولوجي مع مر�عا� مبا�J بو5 �لتوجيهية ١٧، بشــــأ5 نظا< J>� لتعزيز 
>¬اية �لتقاســــم �ملنصف >�لعاJ, للمنافع �لناشئة عن �ســــتخد�< �ملو��J �جلينية. >ستفي 
�يع �لد>, بااللتز�ما6 >تعمل على �حلد بشــــكل كبr من معد, �خلســــا�� � �لتنو� 
 �<J >نظا Jجلا�ية � ســــبيل 1عد�� Jلبيولوجي �لو, عا< ٢٠١٠ >تو�صل بذ, �جلهو�

�رI �لتفا>o عليه بشأ5 سبل �لوصو, 01 �ملو��J �جلينية >تقاسم �ملنافع؛
�لتسليم بأ5 �لتنمية �ملستد�مة للشعو� �ألصلية >\تمعاִדا 'مر له ' ية حيوية � مكافحتنا   (J)

للجو� >�لفقر؛
�لتأكيــــد من جديــــد على �لتز�منا، �هن[ بالتشــــريعا6 �لوطنية، باحتــــر�< >صو5 >حفظ  (هـ) 
�ملعا�D >�البتكا��6 >�ملما�ســــا6 �خلاصة مبجتمعا6 �لشــــعو� �ألصلية >�ملجتمعا6 
�ملحلية �لQ جتســــد 'ســــاليب حيا� تقليدية تعد هامة حلفظ �لتنو� �لبيولوجي >�ستخد�مه 
 Dملســــتد�< >تعزيز تطبيقها على نطا] '>ســــع مبو�فقة >مشــــا�كة 'صحا� تلك �ملعا��

>�البتكا��6 >�ملما�سا6، >تشجيع �قتسا< �ملنافع �لناشئة عن �ستخد�مها؛
�لعمل بشكل عاجل صو� 1نشا� نظا< لإلنذ�� �ملبكر على �لنطا] �لعاملي من 'جل �يع   (<)
�ملخاطر �لطبيعية، مع تز>يدn بفر>� 1قليمية، باالعتماJ على �لقد��6 �لوطنية >�إلقليمية 
 Iحديث[ لإلنذ�� بتولد 'مو�� تســــونامي � �ملحيط ��ند �مثل �لشــــبكة �ملنشــــأ �Jملوجو�

>�لتخفيف من �ثا�ها؛
�لتنفيــــذ �لكامــــل إلعال5 هيوغــــو ١٨ >1طا� عمل هيوغو للفتــــر� ٢٠٠٥ - ٢٠١٥ ١٩،   (i)
�للذين �عتمد� � �ملؤمتر �لعاملي �ملعt باحلد من �لكو��¿، >خصوص[ �اللتز�ما6 �ملتصلة 
 Q01 �لبلد�5 �لنامية �ملعرضة للكو��¿ �لطبيعية >01 �لد>, �ملنكوبة �ل �بتقدمي �ملســــاعد

�ألمم �ملتحد�، Yموعة �ملعاهد�W، �ملجلد ١٩٥٤، �لرقم ٣٣٤٨٠.  ١٤

�ملرجع نفسه، �ملجلد ١٧٦٠، �لرقم ٣٠٦١٩.  ١٥

Corr.1< UNEP/CBD/ExCOP/1/3، �جلز� �لثا�، �ملرفق.  ١٦

UNEP/CBD/COP/6/20، �ملرفق �أل>,، �ملقر� �لسا�J/٢٤ 'لف.  ١٧

Corr.1< A/CONF.206/6، �لفصل �أل>,، �لقر�� ١.  ١٨

 ،Corr.1< A/CONF.206/6) ¿ألمم >�ملجتمعا6 على مو�جهة �لكو��� �قد� �1طــــا� عمل هيوغو للفتر� ٢٠٠٥ - ٢٠١٥: بنــــا  ١٩

�لفصل �أل>,، �لقر�� ٢).

١٦
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متر مبرحلة �نتقا, صو� �النتعاÄ �ملاIJ >�الجتماعي >�القتصاIJ �ملستد�<، >من 'جل 
'نشطة �حلد من �ملخاطر � عمليا6 �إلنعاÄ >�إلصالb � 'عقا� �لكو��¿؛

 nمليا� Jمو�� ���J1 5خطط متكاملة بشــــأ Jها إلعــــد�Jلبلــــد�5 �لنامية � جهو� �مســــاعد  (b)
>كفــــا�� �ســــتخد�مها كجز� من �ســــتر�تيجياִדا �إلمنائية �لوطنيــــة >لتوفr �حلصو, على 
مياn �لشــــر� �ملأمونة >�ملر�فق �لصحية �ألساســــية >فق[ لإلعال5 بشــــأ5 �أللفية ١ >خطة 
جوهانســــ%� للتنفيذ ٣، مبا � �لك �لعمل علــــى '5 ينخفض مبقد�� �لنصف �لو, عا< 
٢٠١٥ عدJ �لسكا5 غr �لقا�Jين على �حلصو, على مياn �لشر� �ملأمونة '> Jفع Åنها 

>�لذين ال تتوفر �م سبل �لوصو, 01 �ملر�فق �لصحية �ألساسية؛
�لتعجيل بتطوير >نشــــر �لتكنولوجيا6 �مليسو�� >�ألنظف الستخد�< �لطاقة بشكل فّعا,   (º)
>حفظهــــا، فضًال عن نقل هــــذn �لتكنولوجيا6 01 �لبلــــد�5 �لنامية بصفة خاصة >�لك 
بشــــر>º مؤ�تية، مبا فيها �لشــــر>º �لتســــاهلية >�لتفضيلية، على �لنحو �لذI مت �التفا] 
 �عليه بني �يع �ألطر�D، مع مر�عا� '5 توفr ســــبل �حلصو, على �لطاقة ييســــر �لقضا

على �لفقر؛
تعزيز حفظ �يع 'نو�� �لغابا��J1< 6ִדا >تنميتها �ملستد�مة ملنفعة 'جيا, �حلاضر >�ملستقبل   (I)
بطر] منها تعزيز �لتعا>5 �لد>�، كي تسهم �ألشجا� >�لغابا6 مسا ة كاملة � حتقيق 
�ألهد�D �إلمنائية �ملتفق عليها J>لي[، مبا فيها �ألهد�D �لو��J� � �إلعال5 بشأ5 �أللفية، 
مــــع 1يال� �ملر�عا� �لكاملــــة للر>�بط بني قطا� �لغابا6 >�لقطاعا6 �ألخرf. >نتطلع 01 

�ملناقشا6 �لQ ستجرI خال, �لد>�� �لساJسة ملنتدf �ألمم �ملتحد� �ملعt بالغابا6؛
تشــــجيع �إل��J� �لســــليمة للنفايا6 �لكيميائية >�خلطر� طو�, J>�� حياִדا، >فق[ جلد>,   (�)
'عمــــا, �لقر5 ٢١ >خطة جوهانســــ%� للتنفيذ، ֲדدD '5 يتحقــــق �لو, عا< ٢٠٢٠ 
�ستخد�< >1نتا� �ملو�J �لكيميائية بطر] تؤIJ 01 �لتقليل ÆJ' 01 حد من �آلثا� �لسيئة 
�خلطr� على صحة �إلنســــا5 >على �لبيئة باســــتخد�< 1جر���6 تتســــم بالشفافية >تستند 
01 'ســــا� علمي لتقييم �ملخاطر >��J1ִדا، >�لك باتبا� >تنفيذ ²ج �ســــتر�تيجي طوعي 
� �إل��J� �لد>ليــــة للمو�J �لكيميائية، >Jعم �لبلد�5 �لنامية � تعزيز قد��ִדا فيما يتعلق �i1
باإل��J� �لســــليمة للنفايا6 �لكيميائية >�لنفايا6 �خلطر� بتقدمي �ملســــاعد� �لتقنية >�ملالية، 

حسب �القتضا�؛
حتســـني �لتعا>5 >�لتنســـيق على �يع �ملســـتويا6 بقصد تنا>, �ملســـائل �ملتعلقة باملحيطا6   (,)
>�لبحا� بطريقة متكاملة >تشجيع �إل��J� �ملتكاملة >�لتنمية �ملستد�مة للمحيطا6 >�لبحا�؛

 �حتقيق حتســــن ملمو� � حيا� ما ال يقل عن ١٠٠ مليو5 شــــخص من ســــاكt �ألحيا  (>)
�لفقــــr� �لو, عا< ٢٠٢٠ مع �العتر�D باحلاجة �ملاّســــة 01 توفr مزيد من �ملو��J من 
'جل توفr �لســــكن �مليســــو� �لتكاليف >��ياكل �ألساســــية �ملتصلة باإلسكا5، >حتديد 
�أل>لويا6 بالنســــبة للحيلولة J>5 نشــــو� �ألحيا� �لفقr� مع حتســــينها، >تشجيع تقدمي 
 ��لدعم 01 مؤسســــة �ألمم �ملتحد� للموئل >�ملســــتوطنا6 �لبشرية >مرفق حتسني �ألحيا

�لفقr� �لتابع �ا؛
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�إلقــــر�� بالد>� �لقيــــم �لذI يضطلع به مرفق �لبيئة �لعاملية � تيســــr �لتعا>5 مع �لبلد�5   (5)
�لنامية؛ >�لتطلع 01 '5 تكلل بالنجاb عملية جتديد مو��J �ملرفق هذn �لســــنة 01 جانب 

�لنجاb � �لوفا� »ميع �اللتز�ما6 �ملعلقة من عملية �لتجديد �لثالث ملو��J �ملرفق؛
�لتنويه بأ5 >قف نقل �ملو�J �ملشعة ع% مناطق �لد>, �جلز�ية �لصغr� �لنامية هدD ²ائي   (�)
تنشــــدn �لد>, �جلز�ية �لصغr� �لنامية >بعض �لبلد�5 �ألخرf، >�إلقر�� باحلق � حرية 
�ملالحــــة >فق[ للقانــــو5 �لد>�. >ينبغي للد>, '5 تو�صل �حلو�� >�ملشــــا>��6، >«اصة 
حتت �عاية �لوكالة �لد>لية للطاقة �لذ�ية >�ملنظمة �لبحرية �لد>لية، ֲדدD حتسني �لتفاهم 
�ملتباJ, >بنا� �لثقة >حتسني �التصاال6 فيما يتعلق بالنقل �لبحرI �لسليم للمو�J �ملشعة. 
>�ث �لد>, �ملشتركة � نقل هذn �ملو�J على '5 تو�صل 1جر�� �حلو�� مع �لد>, �جلز�ية 
�لصغــــr� �لنامية >غrها من �لد>, ملعاجلة شــــو�غلها. >تشــــمل هذn �لشــــو�غل مو�صلة 
تطوير >تعزيز �لنظم �لرقابية �لد>لية، � 1طا� �ملحافل �ملالئمة، لتعزيز �لسالمة >�لكشف 

>�ملسؤ>لية >�ألمن >�لتعويضا6 فيما يتعلق بعمليا6 �لنقل.
	ملال3يا 	لســــل  )Rإليد	ملكتســــب (	ملناعة 	مة نقص Rلبشــــرية/متال	ملناعة 	نقص  XCفــــ

Yألخر	لصحية 	ملسائل 	
نسّلم بأ5 فr>� نقص �ملناعة �لبشرية/متالiمة نقص �ملناعة �ملكتسب (�إليدi) >�ملال�يا >�لسل   -  ٥٧
 �rحتديا6 خط bع، كما تطر�' �>�ألمر�o �ملعدية �ألخرf تشــــكل 'خطا�q شــــديد� للعا
بالنســــبة لتحقيق �ألهد�D �إلمنائية. >نقر بأ ية �جلهوJ >�ملســــا ا6 �ملالية �لكبr� من جانب 
�ملجتمع �لد>�، � حني نسّلم بأ5 هذn �ألمر�o >�لتحديا6 �لصحية �ألخرf �لناشئة تتطلب 

�ستجابة J>لية مستدمية. >حتقيق[ �ذn �لغاية، نلتز< مبا يلي:
iياJ� �الســــتثما�، باالعتماJ على �آلليا6 �لقائمة >من خال, �لشــــر�كة، لتحسني �لنظم   ( ' )
 rتوف Dִדــــا مبرحلة �نتقالية، ֲדد�Jمتر �قتصا Qلصحيــــة � �لبلــــد�5 �لنامية >� �لبلد�5 �ل�
 >iللو��< ���Jمــــا يكفي من �لعاملني � \ا, �لصحة >من ��ياكل �ألساســــية >نظــــم �إل

لتحقيق �ألهد�D �إلمنائية لأللفية، �ملتصلة بالصحة، �لو, عا< ٢٠١٥؛
تنفيــــذ تد�بr ترمي i 01يــــاJ� قد��6 �لبالغني >�ملر�هقني على ¬اية 'نفســــهم من خطر   (�)

�إلصابة بفr>� نقص �ملناعة �لبشرية؛
�لتنفيــــذ �لكامــــل جلميع �اللتز�مــــا6 �لQ حد6J � 1عال5 �اللتز�< بشــــأ5 فr>� نقص   (�)
�ملناعة �لبشــــرية/متالiمة نقص �ملناعة �ملكتســــب (�إليدi) ٢٠ عن طريق توفr قياJ� 'كثر 
فعالية >�لنهوo باســــتجابة شــــاملة لتحقيق تغطية >�سعة �لنطا] >متعدJ� �لقطاعا6 من 
'جــــل توفــــr �لوقاية >�لرعاية >�لعال� >�لدعم >تعبئة مــــو��J 1ضافية من �ملصا�J �لوطنية 
>�لثنائية >�ملتعدJ� �ألطر�D >من �لقطا� �خلاg >توفr �لتمويل �لو�فر للصند>] �لعاملي 
ملكافحة �إليدi >�لســــل >�ملال�يا، فضًال عن عنصر فr>� نقص �ملناعة �لبشرية/متالiمة 
نقص �ملناعة �ملكتســــب (�إليدi) � بر�مج عمل >كاال6 >بر�مج منظومة �ألمم �ملتحد� 

�ملشا�كة � مكافحة فr>� نقص �ملناعة �لبشرية/(�إليدi)؛
�لقر�� J 1 - ٢/٢٦، �ملرفق.  ٢٠

١٨



نتائج مؤمتر �لقمة �لعاملي لعا� ٢٠٠٥

>ضع >تنفيذ \موعة من �لتد�بr للوقاية من فr>� نقص �ملناعة �لبشرية >توفr �لعال�   (J)
>�لرعايــــة للمصابــــني به بقصد �القتــــر�� قد� �إلمكا5 من بلو� هــــدD �حلصو, على 
�لعال� جلميع من ·تاجو5 1ليه �لو, عا< ٢٠١٠، بطر] منها iياJ� �ملو��J >�لعمل من 
'جل �لقضا� على �لوصمة >�لتمييز ضد �ملصابني، >حتســــني �حلصو, على 'J>ية ميسو�� 
�لتكاليــــف >�لتخفيف من ضعف مناعة �ملصابني بفr>� نقص �ملناعة �لبشــــرية/متالiمة 
نقص �ملناعة �ملكتســــب (�إليدi) >�ملســــائل �لصحية �ألخرf، >ال سيما �ألطفا, �ليتامى 

>�ملستضعفو5 >كبا� �لسن؛
تأمــــني �لتنفيذ �لكامــــل اللتز�ماتنا مبوجب �ألنظمة �لصحية �لد>ليــــة �لQ �عتمدִדا �عية  (هـ) 
�لصحــــة �لعامليــــة �لثامنة >�خلمســــو5 � 'يا�/مايو ٢٠٠٥ ٢١، مبــــا � �لك ضر>�� Jعم 

�لشبكة �لعاملية لإلنذ�� بتفشي �ألمر�o >�لتصدI �ا �لتابعة ملنظمة �لصحة �لعاملية؛
�لعمل بنشاº على تنفيذ مبا�J ”�لعناصر �لثالثة“ � �يع �لبلد�5، بوسائل منها ضما5   (<)
عمل �ملؤسســــا6 �ملتعدJ� >�لشــــركا� �لد>ليني �يع[ ضمن 1طا� عمل >�حد متفق عليه 
بشأ5 فr>� نقص �ملناعة �لبشرية/متالiمة نقص �ملناعة �ملكتسب (�إليدi) يوفر 'ساس[ 
لتنســــيق عمل �يع �لشركا�، مع >جوJ هيئة تنســــيق >طنية >�حد� معنية باإليدi لديها 
>اليــــة ��6 قاعد� عريضة >متعدJ� �لقطاعا6، >� 1طا� نظا< >�حد متفق عليه للرصد 
>�لتقييم على �لصعيد �لقطرI. >نرحب بالتوصيا6 ��امة �ملقدمة من فريق �لعمل �لعاملي 
�ملعt بتحســــني �لتنسيق بشــــأ5 �إليدi فيما بني �ملؤسســــا6 �ملتعدJ� �ألطر�D >�ملا�ني 

�لد>ليني، >ندعم هذn �لتوصيا6؛
حتقيــــق حصــــو, �جلميع على خدما6 �لصحة �إلجنابية �لــــو, عا< ٢٠١٥، على �لنحو   (i)
�ملطر>b � �ملؤمتر �لد>� للســــكا5 >�لتنمية، >Jمج هذ� ��دD � �ســــتر�تيجيا6 بلو� 
�ألهد�D �إلمنائية �ملتفق عليها J>لي[، >منها �ألهد�D �لو��J� � �إلعال5 بشــــأ5 �أللفية، 
�لQ ترمي 01 �حلد من >فيا6 �ألمها6 >حتســــني صحة �أل< >�حلد من >فيا6 �ألطفا, 
>تعزيز �ملسا>�� بني �جلنسني >مكافحة فr>� نقص �ملناعة �لبشرية/متالiمة نقص �ملناعة 

�ملكتسب (�إليدi) >�لقضا� على �لفقر؛
تشجيع �لتمويل �لطويل �ألجل، مبا � �لك �لشر�كا6 بني �لقطاعني �لعا< >�خلاg حيثما   (b)
يكو5 �لك مناســــب[، لصا 1جر�� �أل�ا¿ �ألكاJميية >�لصناعية، >كذلك الستحد�¿ 
لقاحا6 >مبيد�6 ميكر>با6، >معد�6 تشــــخيص، >'J>يــــة >عقاقr جديد� من 'جل 
�لتصدI لأل>بئة �لكبr� >'مر�o �ملناطق �حلا�� >غrها من �ألمر�o مثل 'نفلونز� �لطيو� 
>�ملتالiمة �لتنفسية �حلاJ� �لوخيمة، >�ملضي قدم[ � �ألعما, �ملتعلقة �و�فز �لسو]، من 

خال, �ليا6 من قبيل �اللتز�ما6 �ملسبقة بالشر�� حيثما يكو5 �لك مناسب[؛
�لتشديد على ضر>�� �لتصدI على >جه �الستعجا, للمال�يا >�لسل، خصوص[ � 'كثر   (º)

.Jهذ� �لصد � Dألطر�� �J6 �لثنائية >�ملتعد��Jلترحيب بتعزيز �ملبا�< ،qلبلد�5 تضر��

قر�� �عية �لصحة �لعاملية ٥٨ - ] ٣.  ٢١
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	ملسا	* بني 	جلنسني متكني 	ملر�*
ما iلنا على �قتنا� بأ5 �لتقد< �لذI حترni �ملر'� هو تقد< للجميع. >نؤكد من جديد '5 �لتنفيذ   -  ٥٨
�لكامــــل >�لفّعــــا, ألهد�D >غايا6 1عال5 >منها� عمل بيجني ٢٢ >نتائج �لد>�� �الســــتثنائية 
�لثالثة >�لعشــــرين للجمعية �لعامة متثل مســــا ة 'ساســــية لبلو� �ألهد�D �إلمنائية �ملتفق عليها 
J>لي[، مبا فيها تلك �لو��J� � �إلعال5 بشــــأ5 �أللفية، >نعقد �لعز< على تشــــجيع �ملسا>�� بني 

�جلنسني >على �لقضا� على �لتمييز بني �جلنسني �لو�سع �النتشا� >�لك من خال, ما يلي:
�لقضا� على '>جه عد< �ملســــا>�� بني �جلنســــني � �لتعليم �البتد�ئــــي >�لثانوI � 'قر�   ( ' )

>قت ممكن >� �يع �ملر�حل �لتعليمية �لو, عا< ٢٠١٥؛
ضمــــا5 متتــــع �ملر'� �رية >على قد< �ملســــا>�� باحلق � �مللكية >�ملــــ�r¿ >كفالة ضما5   (�)

حياiִדا �ملأمونة للممتلكا6 >�ملساكن؛
ضما5 �الستفاJ� على قد< �ملسا>�� من �لصحة �إلجنابية؛  (�)

تعزيز 1مكانية >صو, �ملر'� على قد< �ملسا>�� 01 'سو�] �لعمل >�لعمالة �ملستد�مة >¬اية   (J)
مالئمة للعمل؛

ضما5 1مكانية >صو, �ملر'� على قد< �ملسا>�� 01 �ألصو, >�ملو��J �إلنتاجية، مبا � �لك  (هـ) 
�أل�o >�الئتما5 >�لتكنولوجيا؛

�لقضا� على �يع 'شكا, �لتمييز >�لعنف ضد �ملر'� >�لطفلة بوسائل منها ²1ا� �إلفال6   (<)
من �لعقا� >كفالة ¬اية �ملدنيني، >ال ســــيما �ملر'� >�لطفلة، خال, �لصر�عا6 �ملسلحة 
>بعدها، >فق[ اللتز�ما6 �لد>, مبوجب �لقانو5 �إلنسا� �لد>� >�لقانو5 �لد>� حلقو] 

�إلنسا5؛
تشجيع �ملشا�كة �ملتز�يد� للمر'� � ��يئا6 �حلكومية �لQ تتو0 صنع �لقر���6، بوسائل   (i)

منها ضما5 تكافؤ فرg مشا�كتها � �لعملية �لسياسية مشا�كة كاملة.
>نقر بأ ية تعميم مر�عا� �ملنظو� �جلنسا� باعتبا��J' n� لتحقيق �ملسا>�� بني �جلنسني. >لتحقيق   -  ٥٩
هذ� �لغرo، نتعهد بالعمل بنشــــاº على تشــــجيع مر�عا� �ملنظو� �جلنســــا� لدf >ضع >تنفيذ 
>�صد >تقييم �لسياسا6 >�ل%�مج � �يع �لد>�ئر �لسياسية >�القتصاJية >�الجتماعية، >نتعهد 

كذلك بتعزيز قد��6 منظومة �ألمم �ملتحد� � \ا, نو� �جلنس.
تسخC 	لعلم 	لتكنولوجيا ألغر	\ 	لتنمية

نســــّلم بأ5 للعلــــم >�لتكنولوجيا، مبا فيها تكنولوجيا �ملعلومــــا6 >�التصاالq�<J ،6 حيوي[ �   -  ٦٠
 �Jإلمنائية >بأ5 تقدمي �لدعم �لد>� ميكن '5 يساعد �لبلد�5 �لنامية � �الستفا� Dحتقيق �ألهد�

من �لتطو��6 �لتكنولوجية >تعزيز قد��ִדا �إلنتاجية. >لذلك نلتز< مبا يلي:
تعزيــــز >توطيد �آلليــــا6 �لقائمة >Jعم �ملبــــا6��J �ملتخذ� من 'جــــل �لبحث >�لتطوير،   ( ' )
بوسائل منها �لشر�كا6 �لطوعية بني �لقطاعني �لعا< >�خلاg، بقصد تلبية �الحتياجا6 

تقريــــر �ملؤمتــــر �لعاملــــي �لر�بــــع �ملعــــP باملرQ2، بيجــــني، ٤ - ١٥ 2يلو>/ســــبتم6 ١٩٩٥ (منشــــو��6 �ألمــــم �ملتحد�، �قــــم �ملبيع:   ٢٢

A.96.IV.13)، �لفصل �أل>,، �لقر�� ١، �ملرفقا5 �أل>, >�لثا�.
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�خلاصة للبلد�5 �لنامية � مياJين �لصحة >�لز��عة >حفظ �ملو��J �لطبيعية >�ســــتخد�مها 
بشكل مستد�< >�إل��J� �لبيئية >�لطاقة >�حلر�جة >'ثر تغr �ملناÂ؛

�لقيا<، حســــب �القتضا�، بتعزيز >تيســــr حصــــو, �لبلد�5 �لنامية علــــى �لتكنولوجيا6   (�)
>تطويرها >نقلها >تعميمها، مبا فيها �لتكنولوجيا6 �لسليمة بيئي[ >�خل%� �ملتصلة ֲדا؛

مســــاعد� �لبلــــد�5 �لنامية � جهوJها �لر�مية 01 >ضع >تشــــجيع �ســــتر�تيجيا6 >طنية   (�)
للمو��J �لبشرية >�لعلم >�لتكنولوجيا، �لQ متثل �ملحر� �أل>, لبنا� �لقد��6 �لوطنية من 

'جل �لتنمية؛
تشجيع >Jعم بذ, جهوJ متز�يد� من 'جل تطوير مصا�J طاقة متجدJ� من قبيل �لطاقة   (J)

�لشمسية >�لر·ية >�لطاقة �حلر��ية �جلوفية؛
�لقيا< على �ملســــتويني �لوطt >�لد>� بتنفيذ سياســــا6 ترمي 01 �جتذ�� �الستثما��6  (هـ) 
 º<ملعرفة >نقل �لتكنولوجيا بشر� iتعز Qل� ،gملحلية >�ألجنبية من �لقطاعني �لعا< >�خلا�

يتفق عليها �يع �ألطر�D >تزيد من �إلنتاجية؛
Jعم �جلهوJ �لQ تبذ�ا �لبلد�5 �لنامية، فر�fJ >�اعا6، من 'جل تســــخr �لتكنولوجيا   (<)

�لز��عية �جلديد� بقصد iياJ� �إلنتاجية �لز��عية من خال, >سائل مستد�مة بيئي[؛
بنا� \تمع معلوما6 ³و�n �إلنســــا5 >يتســــم بالشمو, بغية تعزيز 1تاحة �لفرg �لرقمية   (i)
للجميع من 'جل �ملساعد� � �'� ��و� �لرقمية، >>ضع 1مكانا6 تكنولوجيا �ملعلوما6 
>�التصاال6 � خدمة �لتنمية، >�لتصدI للتحديا6 �جلديد� �لQ تو�جه \تمع �ملعلوما6 
مــــن خال, تنفيذ نتائــــج مرحلة جنيف من مؤمتر �لقمة �لعاملــــي �ملعt مبجتمع �ملعلوما6 
>ضما5 جناb �ملرحلة �لثانية من �لك �ملؤمتر �ملزمع عقدn � تونس �لعاصمة � تشــــرين 
�لثا�/نوفم% ٢٠٠٥؛ >� هذ� �لصدJ، نرحب بإنشا� صند>] �لتضامن �لرقمي >نشجع 

�ملسا ا6 �لطوعية � متويله.
	_جر* 	لتنمية

 gلد>ليــــة >�لتنمية >باحلاجة 01 معاجلة �لتحديا6 >�غتنا< �لفر� �نقــــر بأ ية �لعالقة بني ��جر  -  ٦١
�لQ تطرحها ��جر� لبلد�5 �ملنشــــأ >�ملقصد >�لعبو�. >نســــّلم بأ5 ��جر� �لد>لية جتلب فو�ئد 
للمجتمــــع �لعاملي فيما تضع 'يض[ حتديا6 'مامه. >نتطلع 01 �حلو�� �لرفيع �ملســــتوf �ملقر� '5 
جتريه �جلمعية �لعامة بشــــأ5 ��جر� �لد>لية >�لتنمية � عا< ٢٠٠٦، مما ســــيتيح فرصة مناقشــــة 
�جلو�نــــب �ملتعــــدJ� �ألبعاJ للهجر� �لد>لية >�لتنمية من 'جل حتديد �لســــبل >�لوســــائل �ملالئمة 

لتعظيم فو�ئدها �إلمنائية >�حلد من �ثا�ها �لسلبية 01 'قصى �Jجة.
>نؤكــــد من جديد عزمنا على �¯ا� تد�بr لضما5 �حتر�< >¬اية حقو] �إلنســــا5 للمهاجرين   -  ٦٢

>�لعما, �ملهاجرين >'فر�J 'سرهم.
>نؤكد من جديد �حلاجة 01 �تبا� سياسا6، >�لتعهد با¯ا� تد�بr، من 'جل �حلد من تكاليف   -  ٦٣
نقــــل �لتحويال6 �ملالية من �ملهاجرين 01 �لبلــــد�5 �لنامية، >نرحب باجلهوJ �لQ يبذ�ا كل من 

.Jحلكوما6 >'صحا� �ملصلحة � هذ� �لصد�

٢١
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	لبلد	( E	� 	الحتياجا� 	خلاصة
نؤكــــد مــــن جديد �لتز�منا بتلبيــــة �الحتياجا6 �خلاصة ألقل �لبلد�5 منــــوq، >�ث �يع �لبلد�5   -  ٦٤
 ،iJ<< 5، مبا فيها مؤسسا6 بريتو�يع �ملؤسسا6 ��6 �لصلة �لتابعة ملنظومة �ألمم �ملتحد�<
علــــى بذ, جهــــوJ متضافر� >�¯ا� تد�بr عاجلــــة لتتحقق � �ملوعد �ملحــــدJ 'هد�D >غايا6 

.qبرنامج عمل بر>كسل للعقد ٢٠٠١ - ٢٠١٠ ٤ لصا 'قل �لبلد�5 منو
>نســــّلم باالحتياجا6 �خلاصة للبلد�5 �لنامية غr �لســــاحلية >�لتحديا6 �لQ تو�جهها، >نؤكد   -  ٦٥
مــــن جديد بالتــــا� �لتز�منا بالتصدI على �و عاجل لتلك �الحتياجا6 >�لتحديا6 من خال, 
�لتنفيذ �لكامل >�لفّعا, >� �ملوعد �ملناســــب ل%نامج عمل 'ملاÇ ٢٣: تلبية �الحتياجا6 �خلاصة 
للبلد�5 �لنامية غr �لساحلية � 1طا� عاملي جديد للتعا>5 � \ا, �لنقل �لعابر من 'جل �لبلد�5 
�لناميــــة غr �لســــاحلية >بلد�5 �ملر>� �لعابر �لنامية >تو�فق ���� ســــا> با>لــــو �ملعتمد � �لد>�� 
�حلاJية عشر� ملؤمتر �ألمم �ملتحد� للتجا�� >�لتنمية ٢٤. >نشجع �لعمل �لذI تضطلع به �للجا5 
�إلقليميــــة >�ملنظما6 �لتابعة لألمــــم �ملتحد� لوضع منهجية حتدJ �لوقــــت >�لتكاليف من 'جل 
1عــــد�J مؤشــــر�6 قيا� �لتقد< �ملحرi � تنفيــــذ برنامج عمل 'ملاÇ. >نســــّلم 'يض[ باملصاعب 
>�لشــــو�غل �خلاصة للبلد�5 �لنامية غr �لساحلية � جهوJها �ملبذ>لة من 'جل J1ما� �قتصا�Jִדا 
� �لنظا< �لتجا�I �ملتعدJ �ألطر�D. >ينبغي � هذ� �لصدJ 1عطا� �أل>لوية للتنفيذ �لكامل >� 

.٢٣ Ç٢٥ >برنامج عمل 'ملا Çملوعد �ملناسب إلعال5 'ملا�
>نعتــــرD مبا للد>, �جلز�يــــة �لصغr� �لنامية مــــن �حتياجا6 خاصة >'>جــــه ضعف، >نؤكد   -  ٦٦
 Iالحتياجــــا6 >�لتصد� n6 عاجلة >ملموســــة لتلبيــــة هذ��مــــن جديــــد �لتز�منا با¯ا� 1جــــر�
أل>جــــه �لضعــــف هذn من خــــال, �لتنفيذ �لتا< >�لفّعا, الســــتر�تيجية مو�يشــــيو� �ملعتمد� � 
�الجتما� �لد>� الســــتعر�o تنفيــــذ برنامج �لعمل من 'جل �لتنمية �ملســــتد�مة للد>, �جلز�ية 
�لصغr� �لنامية ٢٦، >برنامج عمل برباJ>� ٢٧، >نتائج J>�� �جلمعية �لعامة �الســــتثنائية �لثانية 
>�لعشــــرين ٢٨. >نتعهــــد كذلــــك بتعزيز �ملزيد من �لتعا>5 �لد>� >�لشــــر�كة مــــن 'جل تنفيذ 
�ســــتر�تيجية مو�يشــــيو�، »ملة >ســــائل منها تعبئة �ملو��J �ملحلية >�لد>لية >تشجيع �لتجا�� 

�لد>لية بوصفها ³رك[ للتنمية >iياJ� �لتعا>5 �ملا� >�لتقt على �لصعيد �لد>�.

٢٢

تقريــــر �ملؤمتــــر �لو`��) �لد., للبلد�
 �لنامية غ( �لســــاحلية .بلد�
 �ملر.� �لعابر �لنامية .�لبلد�
 �ملا_ة .�ملؤسســــاW �ملالية .�إلمنائية   ٢٣

�لد.لية بشأ
 �لتعا.
 Y cا> �لنقل �لعابر، 2ملاb، كا`�خستا
، ٢٨ .٢٩ !2/3غسطس ٢٠٠٣ (A/CONF.202/3)، �ملرفق �أل>,.
TD/412، �جلز� �لثا�.  ٢٤

تقريــــر �ملؤمتــــر �لو`��) �لد., للبلد�
 �لنامية غ( �لســــاحلية .بلد�
 �ملر.� �لعابر �لنامية .�لبلد�
 �ملا_ة .�ملؤسســــاW �ملالية .�إلمنائية   ٢٥

�لد.لية بشأ
 �لتعا.
 Y cا> �لنقل �لعابر، 2ملاb، كا`�خستا
، ٢٨ .٢٩ !2/3غسطس ٢٠٠٣ (A/CONF.202/3)، �ملرفق �لثا�.
تقرير �الجتماk �لد., الســــتعر�i تنفيذ برنامج �لعمل من 2جل �لتنمية �ملســــتد�مة للد.> �جلز�ية �لصغ(Q �لنامية، بو�W لويس،   ٢٦

مو�يشــــيو�، ١٠ - ١٤ كانو
 �لثاl/يناير ٢٠٠٥ (منشــــو��6 �ألمم �ملتحد�، �قم �ملبيع: E.05.II.A.4 >�لتصويب)، �لفصل �أل>,، 
�لقر�� ١، �ملرفق �لثا�.

�، ٢٥ نيسا
/2بريل - ٦ 2يا�/مايو .Dبربا ،
تقرير �ملؤمتر �لعاملي �ملعP بالتنمية �ملستد�مة للد.> �جلز�ية �لصغ(Q �لنامية، بريدجتا.  ٢٧

١٩٩٤ (منشو��6 �ألمم �ملتحد�، �قم �ملبيع: A.94.I.18 >�لتصويبا5)، �لفصل �أل>,، �لقر�� ١، �ملرفق �أل>,.
�لقر�� J 1 - ٢/٢٢، �ملرفق.  ٢٨
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>نشدJ على �حلاجة 01 تقدمي Jعم J>� متو�صل >منسق >فّعا, لتحقيق �ألهد�D �إلمنائية �   -  ٦٧
�لبلد�5 �خلا�جة من �لصر�عا6 >�لQ جتتاi مرحلة �النتعاÄ بعد �لكو��¿ �لطبيعية.

تلبية 	الحتياجا� 	خلاصة ألفريقيا
نرحب بالتقد< �مللمو� �لذI 'حرiته �لبلد�5 �ألفريقية � �لوفا� بالتز�ماִדا، >نشدJ على ضر>��   -  ٦٨
�ملضي قدم[ � تنفيذ �لشــــر�كة �جلديد� من 'جل تنمية 'فريقيا ٢٩ بغية تشــــجيع �لنمو >�لتنمية 
�ملســــتد�مني >ترسيخ 'سس �لدميقر�طية >حقو] �إلنســــا5 >�حلكم �لرشيد >�إل��J� �القتصاJية 
�لســــليمة >�ملســــا>�� بني �جلنسني، >نشجع �لبلد�5 �ألفريقية على مو�صلة بذ, جهوJها � هذ� 
�لصدJ مبشــــا�كة �ملجتمع �ملد� >�لقطا� �خلاg، عن طريق تطوير >تعزيز مؤسســــا6 �حلكم 
>�لتنميــــة � �ملنطقة، >نعر� 'يض[ عن ترحيبنا بالقر���6 �لQ �¯ذها مؤخرq شــــركا� 'فريقيا، 
مبا � �لك \موعة �لبلد�5 �لثمانية >�الحتاJ �أل>�>J ،Èعم[ جلهوJ 'فريقيا �إلمنائية، مبا � �لك 
�اللتز�ما6 �لQ ستؤi 01 IJياJ� �ملساعد� �إلمنائية �لر¼ية �ملقدمة 01 'فريقيا سنوي[ مبقد�� ٢٥ 
بليوJ 5>ال� �لو, عا< ٢٠١٠. >نؤكد من جديد �لتز�منا بتلبية �الحتياجا6 �خلاصة ألفريقيا 
� تسر � �جتاn حتقيق 'Iّ من 'هد�D �إلعال5 بشأ5 �أللفية �لو,  Qل� �لوحيد� �تعد �لقا� Qل�
عــــا< ٢٠١٥، >�لــــك من 'جل متكينها من �الندما� � مســــr� �القتصاJ �لعاملي، >نعقد �لعز< 

على ما يلي:
تعزيز �لتعا>5 مع �لشــــر�كة �جلديد� من 'جل تنمية 'فريقيا من خال, تقدمي Jعم متســــق   ( ' )
لل%�مــــج �لQ يضعها �لقاJ� �ألفا�قة ضمن �لك �إلطا�، بوســــائل منها تعبئة مو��J مالية 

³لية >خا�جية >تيسr مو�فقة �ملؤسسا6 �ملالية �ملتعدJ� �ألطر�D على هذn �ل%�مج؛
Jعــــم �اللتــــز�< �ألفريقي بضمــــا5 حصو, �يع �ألطفا, �لو, عــــا< ٢٠١٥ على تعليم   (�)

�بتد�ئي جيد >كامل >\ا� >1لز�مي >كذلك على �لرعاية �لصحية �ألساسية؛
Jعم 1نشا� \موعة J>لية معنّية با�ياكل �ألساسية، يشا�� فيها �الحتاJ �ألفريقي >�لبنك   (�)
�لد>� >مصرD �لتنمية �ألفريقي، مع �لشــــر�كة �جلديد� من 'جل تنمية 'فريقيا بوصفها 
�إلطا� �لرئيســــي للعمل، >�لك لتيسr �الستثما� من �لقطاعني �لعا< >�خلاg � ��ياكل 

�ألساسية � 'فريقيا؛
تشــــجيع �1اJ حل شامل >�Jئم ملشــــاكل �لديو5 �خلا�جية للبلد�5 �ألفريقية، عن طريق   (J)
 bبنسبة ١٠٠ � �ملائة، �تساق[ مع �ملقتر Dألطر�� �Jلديو5 �ملتعد� ��تبا� سبل منها 1لغا
�لذI قدمته مؤخرq \موعة �لبلد�5 �لثمانية بشأ5 �لبلد�5 �لفقr� �ملثقلة بالديو5، >�لقيا<، 
 ،r>حيثما يكو5 �لك مناســــب[، بإعفائهــــا من �لديو5 بقد� كب �كل حالــــة على حد �
»ملة >سائل منها 1لغا� '> 1عاJ� هيكلة Jيو5 �لبلد�5 �ألفريقية �ملثقلة بالديو5 �لQ ليست 

طرف[ � �ملبا�J� بشأ5 �لبلد�5 �لفقr� �ملثقلة بالديو5 >ال ميكنها حتمل 'عبا� Jيو²ا؛
 Iماج[ كامًال ضمــــن �لنظا< �لتجا�J1 ما� �لبلــــد�5 �ألفريقيةJ1 مــــن 'جل Jبــــذ, �جلهو (هـ) 

�لد>�، بوسائل منها بر�مج موجهة لبنا� �لقد��6 � \ا, �لتجا��؛

A/57/304، �ملرفق.  ٢٩
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 �Jتعتمد على �لسلع �ألساسية من 'جل 1عا Qتبذ�ا �لبلد�5 �ألفريقية �ل Qل� Jعم �جلهوJ  (<)
هيكلة قطاعا6 �لسلع �ألساسية فيها >تنويعها >تعزيز قد�ִדا على �ملنافسة، >�لعمل على 
>ضع ترتيبا6 تقو< على 'سا� �لسو] مبشا�كة �لقطا� �خلاg من 'جل ��J1� �ملخاطر 

�ملتصلة بأسعا� �لسلع �ألساسية؛
�ستكما, �جلهوJ �لQ تبذ�ا �لبلد�5 �ألفريقية، فر�fJ >�اعا6، من 'جل iياJ� �إلنتاجية   (i)
�لز��عيــــة بطريقة مســــتد�مة، على �لنحو �لــــو��J � برنامج �لتنمية �لز��عية �لشــــاملة � 
'فريقيــــا �لــــQ >ضعتها �لشــــر�كة �جلديد� من 'جل تنمية 'فريقيــــا، باعتبا� �لك جزً�� من 

”ثو�� خضر��“ 'فريقية؛
تشــــجيع >Jعــــم مبا6��J �الحتــــاJ �ألفريقي >�ملنظمــــاJ 6>5 �إلقليميــــة �لر�مية 01 منع   (b)
 J، >نرحب � هذ� �لصد�ألمم �ملتحد� �لصر�عا6 >�لتوســــط فيها >تســــويتها مبســــاعد�

مبقترحا6 \موعة �لبلد�5 �لثمانية لتقدمي �لدعم حلفظ �لسال< � 'فريقيا؛
تقدمي �ملساعد�، ֲדدD بنا� جيل ال يعا� من �إليدi >�ملال�يا >�لسل � 'فريقيا، � \ا,   (º)
 Dلوقايــــة منها >�عاية �ملصابني ֲדــــا، >�لعمل على �القتر�� قد� �إلمكا5 من بلو� هد�
حصو, �جلميع على عال� لفr>� نقص �ملناعة �لبشرية/متالiمة نقص �ملناعة �ملكتسب 
(�إليدi) � �لبلد�5 �ألفريقية �لو, عا< ٢٠١٠، >تشــــجيع �لشــــركا6 �لصيدالنية على 
جعل �لعقاقr، مبا فيها �لعقاقr �ملضاJ� للفr>سا6 �لرجعية، ميسو�� �لتكلفة >� �ملتنا>, 
� 'فريقيا، >كفالة iياJ� �ملســــاعد� �لثنائية >�ملتعدJ� �ألطر�D، على شــــكل منح حيثما 
'مكــــن �لك، من 'جل مكافحة �ملال�يا >�لســــل >�ألمر�o �ملعديــــة �ألخرf � 'فريقيا، 

>�لك بتعزيز �لنظم �لصحية.
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	لسال$ 	ألمن 	جلماعي ثالث� - 
نقّر بأننا نو�جه طائفة عريضة من �لتهديد�6 �لQ تتطلب من جانبنا �ســــتجابة عاجلة >�اعية   -  ٦٩

>'كثر تصميم[.
>نقــــّر 'يض[ بأ5 �لتصدI �ذn �لتهديد�6 يتطلب، >فق[ للميثا]، حتقيق �لتعا>5 فيما بني �يع   -  ٧٠

'جهز� �ألمم �ملتحد� �لرئيسية � 1طا� >الية كل منها.
>نعترD بأننا نعيش � عا� متر�بط � ظل �لعوملة >'5 كثqr من �لتهديد�6 �لQ نشهدها �ليو<   -  ٧١
ال تقف عند �حلد>J �لوطنية، بل تتسم بالتر�بط >�ب معاجلتها على �لصعد �لعاملي >�إلقليمي 

>�لوطt >فق[ ألحكا< �مليثا] >�لقانو5 �لد>�.
 Dيقو< على �العتر� tم' �>لذلك نؤكد من جديد �لتز�منا بالعمل على �لتوصل 01 تو�فق ���  -  ٧٢
بــــأ5 �لعديد من �لتهديد�6 تتســــم بالتر�بط، >بأ5 �لتنمية >�لســــال< >�ألمن >حقو] �إلنســــا5 
 �Jمنفر Dلة ميكن '5 حتمي نفســــها علــــى 'فضل >جه بالتصر<J بأ5 ما من< ،��iعناصــــر متآ
متامــــ[، >بأ5 �يــــع �لد>, حتتا� 01 نظا< 'من �اعي فّعا, >يتســــم بالكفــــا��، عمًال مبقاصد 

�مليثا] >مباJئه.
تسوية 	ملناRعا� سلمي�

نشــــّدJ على �لتز�< �لد>, بتسوية نز�عاִדا بالوســــائل �لسلمية >فق[ للفصل �لسا�J من �مليثا]،   -  ٧٣
مبــــا � �لــــك، عند �القتضا�، �للجــــو� 01 ³كمة �لعد, �لد>لية. >يتعــــني على �يع �لد>, '5 
تتصرD >فق[ إلعال5 مبا�J �لقانو5 �لد>� �ملتصلة بالعالقا6 �لوJية >�لتعا>5 فيما بني �لد>,، 

>فق[ مليثا] �ألمم �ملتحد� ٣٠.
>نؤكــــد ' يــــة منع �لصر�عا6 �ملســــلحة >فق[ ملقاصد �مليثــــا] >مباJئه، >جندJ �¼يــــ[ �لتز�منا   -  ٧٤
بتشــــجيع ثقافة منع نشــــو� �لصر�عا6 �ملسلحة كوســــيلة للتصدI بفعالية للتحديا6 �ألمنية 
>�إلمنائيــــة �ملتر�بطــــة �لQ تو�جهها �لشــــعو� � �يع '�ا� �لعا�، >كذلــــك بتعزيز قد�� �ألمم 

�ملتحد� فيما يتعلق مبنع نشو� �لصر�عا6 �ملسلحة.
>نؤكد كذلك ' ية �تبا� ²ج متســــق >متكامل ملنع �لصر�عا6 �ملســــلحة >تسوية �ملناiعا6،   -  ٧٥
>ضر>�� �لتنســــيق بني 'نشــــطة \لس �ألمن >�جلمعية �لعامة >�ملجلس �القتصاIJ >�الجتماعي 

>�ألمني �لعا< � 1طا� �لوالية �ملعهوJ ֲדا 01 كل من هذn �ألطر�D مبوجب �مليثا].
>�1 نقّر بالد>� ��ا< �لذI تؤJيه مســــاعي �ألمني �لعا< �حلميد�، مبا � �لك �لتوســــط � تسوية   -  ٧٦

�ملناiعا6، نعر� عن Jعمنا للجهوJ �لQ يبذ�ا �ألمني �لعا< لتعزيز قد��ته � هذ� �ملضما�.
	ستعماc 	لقو* مبوجب ميثا/ 	ألمم 	ملتحد*

نكر� تأكيد �لتز�< �يع �لد>, �ألعضا� باالمتنا�، � عالقاִדا �لد>لية، عن �لتهديد باستعما,   -  ٧٧
�لقو� '> �ســــتعما�ا بأIّ شــــكل ال يتماشــــى مع �مليثا]. >نؤكد من جديد '5 من بني �ملقاصد 
>�ملبــــا�J �لQ توجه �ألمم �ملتحــد� �حلفاÁ على �لســــال< >�ألمــــن �لد>ليــني، >تنمية �لعالقا6 

�لقر�� ٢٦٢٥ (J - ٢٥)، �ملرفق.  ٣٠
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�لوJية فيما بني �لد>, �ســــتناqJ 01 �حتر�< مبا�J �ملســــا>�� � حقو] �لشــــعو� >� حقها � 
تقرير مصrها >�¯ا� 'Iّ تد�بr 'خرf مناســــبة لتوطيد 'ســــس �لســــال< �لعاملي، >حتقيق[ لتلك 
�لغايــــــة، �ــــن مصّممو5 على �¯ا� تد�بr �اعية فّعالة ملنع >�i1لــــة �لتهديد�6 �لQ يتعرo �ا 
�لســــال< >لقمع 'عما, �لعد>�5 '> �نتهاكا6 �لســــال< �ألخرf، >لتحقيق تكييف '> تســــوية، 
 Qعا6 '> �حلاال6 �لد>لية �لiلعــد, >�لقانو5 �لد>�، للمنا� �Jبالوســــائل �لسلمية >طبق[ ملبا

قد تفضي 01 خر] �لســال<.
>نكر� تأكيد ' ية تشــــجيع >تعزيز �لعملية �ملتعدJ� �ألطر�D >�لتصدI للتحديا6 >�ملشــــاكل   -  ٧٨
�لد>لية بااللتز�< �لصا�< بأحكا< �مليثا] >مبا�J �لقانو5 �لد>�، >نؤكد كذلك �لتز�منا بالنهج 

.Dألطر�� Jملتعد�
 Qلكامل نطا] �لتهديد�6 �ل Iنؤكــــد من جديد '5 'حــــكا< �مليثا] ��6 �لصلة كافية للتصد<  -  ٧٩
يتعرo �ا �لســــال< >�ألمن �لد>ليا5. >نؤكد من جديد كذلك ســــلطة \لس �ألمن �لQ ¯وله 
�¯ا� 1جر���6 قســــرية لصو5 >�ستعاJ� �لســــال< >�ألمن �لد>ليني. >نؤكد ' ية �لتصرD >فق[ 

ملقاصد �مليثا] >مباJئه.
>نؤكد من جديد 'يض[ '5 �ملســــؤ>لية �ألساســــية عن صو5 �لســــال< >�ألمن �لد>ليني تقع على   -  ٨٠
\لــــس �ألمن. >ننوn 'يض[ بــــد>� �جلمعية �لعامة �ملتصل بصو5 �لســــال< >�ألمن �لد>ليني >فق[ 

ألحكا< �مليثا] ��6 �لصلة.
Iإل3ها	

ندين بشد� �إل�ها� »ميع 'شكاله >مظاهرn، 'يًّا كا5 مرتكبوn، >حيثما ��تكب، >'يًّا كانت   -  ٨١
'غر�ضه، �1 'نه يشكل 'حد 'خطر �لتهديد�6 للسال< >�ألمن �لد>ليني.

>نرحب مبا قا< به �ألمني �لعا< من حتديد لعناصر �ستر�تيجية عاملية ملكافحة �إل�ها�. >ينبغي   -  ٨٢
للجمعية �لعامة '5 تقو< J>منا 1بطا� بتطوير هذn �لعناصر بغية �عتماJ >تنفيذ �ستر�تيجية تكفل 
�الســــتجابة بصو�� شاملة >منسقة >متســــقة على �لصعد �لوطt >�إلقليمي >�لد>�، من 'جل 
 tية 01 �نتشــــا� �إل�ها�. >نثJملؤ� D<مكافحــــة �إل�هــــا�، >تأخذ 'يض[ � �عتبا�هــــا �لظر
� هذ� �لســــيا] على ما �¯ــــذ من مبا6��J ®تلفة لتعزيز �حلو�� >�لتســــامح >�لتفاهم فيما بني 

�حلضا��6.
>نؤكد ضر>�� بذ, �يع �جلهوJ من 'جل �لتوصل 01 �تفا] على >ضع >1بر�< �تفاقية شــــاملة   -  ٨٣

بشأ5 �إل�ها� �لد>� خال, �لد>�� �لستني للجمعية �لعامة.
>نقر بأنه ميكن �لنظر � مسألة �لدعو� 01 عقد مؤمتر �فيع �ملستوf حتت �عاية �ألمم �ملتحد�   -  ٨٤

.nلد>� �ملتعلق باإل�ها� »ميع 'شكاله >مظاهر� Jلر� �لبلو�� معا
>نســــّلم بــــأ5 �لتعا>5 �لد>� من 'جــــل مكافحة �إل�ها� �ب '5 يتم >فقــــ[ ألحكا< �لقانو5   -  ٨٥
�لد>�، مبا � �لك �مليثا] >�التفاقيا6 >�ل%>توكوال6 �لد>لية ��6 �لصلة. >يتعّين على �لد>, 
ضما5 �متثا, 'Iّ تد�بr تتخذ ملكافحة �إل�ها� اللتز�ماִדا مبوجب �لقانو5 �لد>�، >ال ســــيما 

قانو5 حقو] �إلنسا5 >قانو5 �لالجئني >�لقانو5 �إلنسا� �لد>�.
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>نكر� مناشدتنا للد>, �المتنا� عن تنظيم �ألنشطة �إل�هابية '> متويلها '> تشجيعها '> 1تاحة   -  ٨٦
�لتد�يب �ا، '> Jعمها بأIّ شكل �خر، >�¯ا� �لتد�بr �ملناسبة لضما5 عد< �ستخد�< '��ضيها 

�ذn �ألنشطة.
>نقــــّر بأ يــــة �لد>� �لذI تقو< به �ألمم �ملتحد� � مكافحة �إل�ها�، >نؤكد 'يض[ �ملســــا ة   -  ٨٧
�حليوية للتعا>5 �إلقليمي >�لثنائي � هذ� �لصدJ، >ال ســــيما على �ملســــتوf �لعملي للتعا>5 � 

.tلتق� ,Jا, 1نفا� �لقو�نني >للتبا\
>�ــــث �ملجتمع �لــــد>�، مبا فيه �ألمم �ملتحد�، على مســــاعد� �لد>, � بنــــا� قد��ִדا �لوطنية   -  ٨٨
>�إلقليميــــة علــــى مكافحة �إل�هــــا�. >ندعو �ألمني �لعــــا< 01 تقدمي مقترحــــا6 01 �جلمعية 
�لعامــــة >\لــــس �ألمن، � نطا] �ختصاصا6 كل منهما، لتعزيز قــــد�� منظومة �ألمم �ملتحد� 
علــــى مســــاعد� �لــــد>, � مكافحــــة �إل�هــــا� >تعزيز �لتنســــيق بني 'نشــــطة �ألمــــم �ملتحد� 

.Jهذ� �لصد �
>نؤكد ' ية مســــاعد� ضحايا �إل�ها� >تقدمي �لدعم �م >ألســــرهم كي يو�جهو� خسائرهم   -  ٨٩

>يتحملو� مصاֲדم.
>نشــــجع \لس �ألمن على '5 ينظر � ســــبل تعزيز n�<J � \ا� �صد >1نفا� تد�بr مكافحة   -  ٩٠
�إل�ها�، بوسائل منها تعزيز شر>º �إلبال� �ملطلوبة من �لد>,، مع 1يال� �العتبا� >�الحتر�< 
للواليا6 �ملختلفة �ملنوطة ֲדيئاته �لفرعية ملكافحة �إل�ها�. >�ن ملتزمو5 بالتعا>5 �لكامل مع 
��يئا6 �لفرعية �ملختصة �لثال¿ � 1جناi مهامها، مع تســــليمنا بأJ 5>ًال عديد� ال تز�, �اجة 

01 �ملساعد� � تنفيذ قر���6 \لس �ألمن ��6 �لصلة.
>ندعم �جلهوJ �لر�مية 01 بد� نفا� �التفاقية �لد>لية لقمع 'عما, �إل�ها� �لنو>I ٣١ � >قت   -  ٩١
مبكر، >نشــــجع �لد>, بقو� على '5 تنظر � '5 تصبح 'طر�ف[ فيها على ســــبيل �الســــتعجا,، 
>�النضمــــا< J>منا 1بطــــا� 01 �التفاقيا6 >�ل%>توكوال6 �لد>لية �الثt عشــــر �ألخرf �ملتعلقة 

مبكافحة �إل�ها� >تطبيقها.
حفظ 	لسال$

 D'طر� �حيوي[ � مساعد q�<J IJيؤ �تضطلع به �ألمم �ملتحد I�1 نقّر بأ5 حفظ �لسال< �لذ  -  ٩٢
�لصر�� على ²1ا� 'عما, �لقتا,، >�1 نثt على مســــا ة حفظة �لســــال< �لتابعني لألمم �ملتحد� 
� هذ� �لصدJ، >�1 ننوn بأ>جه �لتحســــن �لذI حتقق � �لســــنو�6 �ألخr� � عمليا6 حفظ 
�لســــال< �لــــQ تضطلع ֲדا �ألمم �ملتحد�، مبا � �لك نشــــر بعثا6 متكاملــــة � '>ضا� معقد�، 
 �>�1 نؤكد ضر>�� تز>يد عمليا6 حفظ �لســــال< بقد�� كافية للتصدI ألعما, �لقتا, >�لوفا
بوالياִדا بفعالية، �ث على مو�صلة تطوير �ملقترحا6 �لد�عية 01 1نشــــا� قد��6 معزi� للنشــــر 
�لسريع لدعم عمليا6 حفظ �لسال< � '>قا6 �ألiما6. >نؤيد 1نشا� قد�� تشغيل 'ّ>لية آللية 
شــــرطة �Jئمة تتيح لعنصر �لشــــرطة � بعثا6 �ألمم �ملتحد� حلفظ �لسال< �لقد�� على �لشر>� 
� عملها بشــــكل متســــق >فّعا, >قا�J على �الستجابة، >ملســــاعد� �لبعثا6 �لقائمة عن طريق 

تقدمي �ملشو�� >توفr �خل%� �لفنية �ا.

�لقر�� ٢٩٠/٥٩، �ملرفق.  ٣١

٢٧
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>�1 نســــّلم بأ ية ما تقدمه �ملنظما6 �إلقليمية من مســــا ا6 � �لســــال< >�ألمن، على �لنحو   -  ٩٣
�لذI ينص عليه �لفصل �لثامن من �مليثا]، >' ية 1قامة شر�كا6 >ترتيبا6 ميكن �لتنبؤ ֲדا بني 
�ألمــــم �ملتحد� >�ملنظما6 �إلقليمية، >�1 ننوn علــــى >جه �خلصوg بأ ية >جوJ �حتاJ 'فريقي 

قوI، � ضو� �الحتياجا6 �خلاصة ألفريقيا، فإننا:
ندعــــم جهوJ �الحتاJ �أل>�>È >�لكيانــــا6 �إلقليمية �ألخرf من 'جل �1اJ قد��6 من   ( ' )

قبيل �لقد�� على �لنشر �لسريع، >�لترتيبا6 �الحتياطية >�النتقالية؛
ندعم >ضع >تنفيذ خطة مدִדا عشر سنو�6 لبنا� �لقد��6 مع �الحتاJ �ألفريقي.  (�)

 �rملشــــر>� باألســــلحة �لصغ� rندعم تنفيذ برنامج �لعمل لعا< ٢٠٠١ �ملتعلق مبنع �الجتا� غ<  -  ٩٤
>�ألسلحة �خلفيفة >مكافحته >�لقضا� عليه من �يع جو�نبه ٣٢.

>�ــــث �لد>, �ألطر�D � �تفاقية حظر �أللغا< �ملضــــاJ� لألفر�J ٣٣ >�ل%>توكو, �لثا� �ملعد,   -  ٩٥
التفاقية �ألســــلحة �لتقليدية �ملعّينة ٣٤ على '5 تنفذ بشــــكل كامل �اللتز�ما6 �ملترتبة على كل 
منها. >²يب بالد>, �لقا�J� على تقدمي مزيد من �ملساعد� �لتقنية للد>, �ملتضر�� جر�� �أللغا< 

'5 تقو< بذلك.
>نشــــدJ على ' ية �لتوصيا6 �ملقدمة من مستشــــا� �ألمني �لعا< بشــــأ5 مما�ســــا6 �الستغال,   -  ٩٦
�جلنســــي >�العتد�� �جلنســــي �لQ يقو< ֲדا 'فر�J حفظ �لسال< �لتابعو5 لألمم �ملتحد� ٣٥، >�ث 
 qJقر���6 �جلمعية �لعامة ��6 �لصلة، �ستنا � rملا 'قر من تد�ب �على �لتنفيذ �لكامل J>منا 1بطا

01 تلك �لتوصيا6.
بناf 	لسال$

�1 نشــــدJ على �حلاجة 01 �تبا� ²ج منســــق >متسق >متكامل لبنا� �لسال< >�ملصاحلة � مرحلة   -  ٩٧
ما بعد �نتها� �لصر��، ֲדدD حتقيق ســــال< �Jئم، >�1 نقّر باحلاجة 01 �لية مؤسســــية مكرســــة 
ملو�جهــــة �الحتياجا6 �خلاصة للبلــــد�5 �خلا�جة من �لصر�� حتقيق[ لإلنعــــاÄ >1عاJ� �إلJما� 
 Iلذ� Iســــس �لتنمية �ملستد�مة، >�1 نســــّلم بالد>� �حليو' �>�لتعمr، >ملســــاعدִדا على �1ســــا
تؤJيه �ألمم �ملتحد� � هذ� �لصدJ، نقر� 1نشــــا� جلنة لبنا� �لســــال< باعتبا�ها هيئة �ستشــــا�ية 

حكومية J>لية.
>تتمثل �لغاية �لرئيســــية من 1نشــــا� جلنة بنا� �لســــال< � �جلمع بني كافة �ألطر�D �لفاعلة ��6   -  ٩٨
 ��لصلة حلشــــد �ملو��J >تقدمي �ملشــــو�� >�ملقترحا6 بشــــأ5 �ســــتر�تيجيا6 متكاملة لعملية بنا
 rلتعم� Jلصــــر��. >ينبغي للجنة '5 تركز �هتمامهــــا على جهو� ��لســــال< >�إلنعــــاÄ بعد �نتها

٢٨

 ،n��نظــــر: تقرير مؤمتر �ألمم �ملتحدQ �ملعP باالجتا� غ( �ملشــــر.k باألســــلحة �لصغ(Q .�ألســــلحة �خلفيفة من oيــــع جو�نبه، نيويو  ٣٣

٩ - ٢٠ متو`/يوليه ٢٠٠١ (A/CONF.192/15)، �لفصل �لر�بع، �لفقر� ٢٤.
�تفاقية حظر �ستعما, >تكديس >1نتا� >نقل �أللغا< �ملضاJ� لألفر�J >تدمr تلك �أللغا< (�ألمم �ملتحد�، Yموعة �ملعاهد�W، �ملجلد   ٣٣

٢٠٥٦، �لرقم ٣٥٥٩٧).
�ل%>توكــــو, �لثــــا� �ملعد, التفاقية حظر '> تقييد �ســــتعما, 'ســــلحة تقليدية معّينة ميكن �عتبا�ها مفرطة �لضر� '> عشــــو�ئية �ألثر   ٣٤

.(�(CCW/CONF.I/16 (Part I))، �ملرفق با
A/59/710، �لفقر�6 ٦٨ 01 ٩٣.  ٣٥
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 �>بنا� �ملؤسســــا6 �لضر>�ية لالنتعاÄ من �لصر�� >Jعم >ضع �ســــتر�تيجيا6 متكاملة إل�سا
'ســــس �لتنمية �ملستد�مة. >فضًال عما سبق، ينبغي للجنة تقدمي �لتوصيا6 >�ملعلوما6 لتحسني 
�لتنسيق بني �يع �ألطر�D �لفاعلة ��6 �لصلة �Jخل �ألمم �ملتحد� >خا�جها، >حتديد 'فضل 
�ملما�ســــا6، >�ملســــاعد� على كفالة متويل 'نشطة �إلنعاÄ �ملبكر بشكل ميكن �لتنبؤ به >متديد 
فتــــر� �الهتمــــا< �لذI يوليه �ملجتمــــع �لد>� لإلنعاÄ بعــــد �نتها� �لصــــر��. >ينبغي للجنة '5 

تتصرD � �يع �ملسائل بناً� على �لتو�فق � �آل��� بني 'عضائها.
>ينبغي للجنة بنا� �لسال< '5 تتيح نتائج مناقشاִדا >توصياִדا لالطال� �لعا< باعتبا�ها من >ثائق   -  ٩٩
�ألمــــم �ملتحــــد� جلميع ��يئا6 >�ألطــــر�D �لفاعلة ��6 �لصلة، مبا � �لك �ملؤسســــا6 �ملالية 

�لد>لية. كما ينبغي للجنة بنا� �لسال< '5 تقد< تقريرq سنوي[ 01 �جلمعية �لعامة.
>ينبغــــي للجنــــة بنا� �لســــال< '5 تعقد �جتماعاִדا بأشــــكا, ®تلفة. >ينبغــــي '5 تضم �للجنة �   - ١٠٠
�جتماعاִדا �ملعقوJ� لبلد�5 ³دJ�، بناً� على Jعو� �للجنة �لتنظيمية �ملشا� 1ليها � �لفقر� ١٠١ 

:�'Jناn، 1ضافة 01 'عضا� �للجنة �لتنظيمية، ممثلني عن �جلها6 �لتالية، بوصفهم 'عضاً
�لبلد موضع �لنظر؛  ( ' )

بلد�5 من �ملنطقة متر بعملية ما بعد �نتها� �لصر��، >بلد�5 'خرf تشا�� � جهوJ �إلغاثة   (�)
>/'> �حلو�� �لسياسي، فضًال عن �ملنظما6 �إلقليمية >J>5 �إلقليمية ��6 �لصلة؛

 Jلشــــرطة �ملدنية �ملشا�كو5 � جهو� Jملســــا و5 �لرئيســــيو5 باألمو�, >�لقو�6 >'فر��  (�)
�إلنعاÄ؛

كبا� ممثلي �ألمم �ملتحد� � �مليد�5 >ممثلو �ألمم �ملتحد� �آلخر>5 �ملعنيو5؛  (J)
�ملؤسسا6 �ملالية �إلقليمية >�لد>لية مË كانت ��6 صلة. (هـ) 

 ���J1< ִדا��>ينبغي '5 يكو5 للجنة بنا� �لســــال< جلنة تنظيمية �Jئمة مســــؤ>لة عــــن >ضع 1جر�  - ١٠١
شؤ>²ا �لتنظيمية >تتكو5 من:

'عضا� من \لس �ألمن، مبن � �لك 'عضا� �Jئمو5؛  ( ' )
'عضا� مــــن �ملجلس �القتصاIJ >�الجتماعي، ينتخبو5 مــــن �ملجموعا6 �إلقليمية، مع   (�)

1يال� �العتبا� �لو�جب للبلد�5 �لQ مر6 بتجربة �إلنعاÄ بعد �نتها� �لصر��؛
كبا� �ملســــا ني باألنصبة �ملقر�� � ميز�نيا6 �ألمــــم �ملتحد� >�لت%عا6 لصناJيق �ألمم   (�)
�ملتحد� >بر�\ها >>كاالִדا، مبا � �لك �لصند>] �لد�ئم لبنا� �لسال<، شريطة 'ّال يكونو� 

من بني من مت �ختيا�هم مبوجب �لفقر� (') '> (�) 'عالn؛
كبا� �ملســــا ني باألفر�J �لعســــكريني >'فر�J �لشــــرطة �ملدنية � بعثــــا6 �ألمم �ملتحد�،   (J)
.n(') '> (�) '> (�) 'عال �شريطة 'ّال يكونو� من بني من مت �ختيا�هم مبوجب �لفقر

>ينبغــــي Jعو� ممثلــــني عن �لبنك �لد>� >صند>] �لنقد �لد>� >غr ا من �ملؤسســــا6 �ملا�ة   - ١٠٢
 nتنظم عمل هذ Qلسال< مبا يتناسب مع �لترتيبا6 �ل� �للمشــــا�كة � �يع �جتماعا6 جلنة بنا

��يئا6، باإلضافة 01 ممثل عن �ألمني �لعا<.

٢٩
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>نطلب 01 �ألمني �لعا< 1نشــــا� صند>] �Jئم متعدJ �لســــنو�6 لبنا� �لسال< بعد �نتها� �لصر��   - ١٠٣
ميو, من �لت%عا6 >ير�عي على �لنحو �لو�جب �آلليا6 �لقائمة. >من بني �ألهد�D �لQ يسعى 
صند>] بنا� �لســــال< 01 حتقيقها ضما5 �إلفر�� فو�q عن �ملو��J �لالiمة للشــــر>� � 'نشطة 

.Äإلنعا� Jلتمويل �لكا� جلهو� rلسال< >توف� �بنا
>نطلب 'يض[ 01 �ألمني �لعا< 1قامة مكتب صغr لدعم بنا� �لســــال<، �Jخل �ألمانة �لعامة >�   - ١٠٤
حد>J �ملو��J �حلالية، يعمل فيه خ%�� مؤهلو5 من 'جل مســــاعد� جلنة بنا� �لســــال< >Jعمها. 

>ينبغي للمكتب '5 يستعني بأفضل �خل%�6 �ملتاحة.
>ينبغــــي '5 تبــــد' جلنــــة بنا� �لســــال< 'عما�ا � موعــــد ال يتجا>i ٣١ كانو5 �أل>,/Jيســــم%   - ١٠٥

.٢٠٠٥
�	f	جلز	

نشــــدJ علــــى '5 �جلز���6 ال تــــز�, '�J� هامة، مبوجــــب �مليثا]، � 1طا� جهوJنــــا �لر�مية 01   - ١٠٦
حفــــظ �لســــال< >�ألمن �لد>ليــــني J>5 �للجو� 01 �ســــتعما, �لقو�، >نعقد �لعــــز< على كفالة 
توجيه �جلز���6 بعناية Jعم[ ألهد�D >�ضحة، >�المتثا, للجز���6 �لQ يقر�ها \لس �ألمن، 
>�حلــــرg علــــى تطبيقها بطر�ئق تضمن �لتو�5i بني فعالية حتقيقها لنتائجها �ملرجو� >بني ما قد 
يترتب عليها من عو�قب سلبية على �لسكا5 >على J>, ثالثة، مبا � �لك �لعو�قب �الجتماعية 

�القتصاJية >�إلنسانيـة.
>ينبغي تطبيق �جلز���6 >�صدها بأســــلو� فّعا,، � ضو� مقاييس مرجعية >�ضحة، >ينبغي   - ١٠٧
�ســــتعر�ضها J>�يــــ[، حســــب �القتضا�، >بقا�ها ســــا�ية �ملفعو, ألقصر فتــــر� iمنية ضر>�ية 

.Dحتققت تلك �ألهد� Ëمنها، >يتعني ²1ا�ها م �ملتوخا� Dلتحقيق �ألهد�
 6��>²يــــب مبجلــــس �ألمن '5 يعمل، بدعم من �ألمني �لعا<، على حتســــني �صدn لتنفيذ �جلز�  - ١٠٨
>تأثrهــــا، >كفالــــة تنفيذ �جلز���6 بطريقة خاضعة للمســــا�لة، >�ســــتعر�o نتائج هذ� �لرصد 
بانتظــــا<، >>ضع �لية ملو�جهة �ملشــــاكل �القتصاJية �خلاصة �لنا�ة عــــن تنفيذ �جلز���6، >فق[ 

للميثا].
>²يب 'يض[ مبجلس �ألمن '5 يكفل، بدعم من �ألمني �لعا<، >جوJ 1جر���6 عاJلة >>�ضحة   - ١٠٩
يتــــم مبوجبهــــا ���J1 �ألفــــر�J >�لكيانا6 � قو�ئم �جلز���6 >شــــطبهم منهــــا، فضًال عن منح 

�ستثنا��6 ألسبا� 1نسانية.
>ندعــــم �جلهــــوJ �ملبذ>لــــة من خــــال, �ألمم �ملتحــــد� لتعزيز قــــد�� �لد>, علــــى تنفيذ 'حكا<   - ١١٠

.6���جلز�
	جلرمية عh 	لوطنية

� �آلثا� �لسلبية �ملترتبة على �لتنمية >�لسال< >�ألمن >حقو] �إلنسا5 �i1 نعر� عن قلقنا �لبالغ  - ١١١
بســــبب �جلرمية ع% �لوطنية، مبا � �لك ִדريب �ألشــــخاg >�الجتا� ֲדم >مشــــكلة �ملخد��6 
� تز�يد تعرo �لد>, �i1< ،ألسلحة �خلفيفة�< �rملشــــر>� باألسلحة �لصغ� rلعاملية >�الجتا� غ�

لتلك �جلرمية. >نؤكد من جديد �حلاجة 01 �لعمل �جلماعي ملكافحة �جلرمية ع% �لوطنية.
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>نسّلم بأ5 �الجتا� باألشخاg ال يز�, يشكل حتدي[ خطqr للبشرية >'نه يقتضي �ستجابة J>لية   - ١١٢
متضافر�. >حتقيق[ �ذn �لغاية، �ث �يع �لد>, على >ضع >تنفيذ >توطيد تد�بr فّعالة ملكافحة 
�يع 'شكا, �الجتا� باألشخاg >�لقضا� عليها بغية مناهضة �لطلب على �لضحايا �ملتجر ֲדم 

>¬اية هؤال� �لضحايا.
� تصبح بعــــد 'طر�ف[ � �التفاقيا6 �لد>ليــــة �ملتعلقة باجلرمية �ملنظمة  Qــــث �يــــع �لد>, �ل�<  - ١١٣
>�لفساJ على '5 تنظر � �لقيا< بذلك >'5 تتو0 تطبيقها بشكل فّعا,، بعد بد� نفا�ها، بوسائل 

منها تضمني �لتشريعا6 �لوطنية 'حكا< تلك �التفاقيا6، >تعزيز نظم �لعد�لة �جلنائية.
>نؤكد من جديد تصميمنا �لر�ســــخ على �لتغلب على مشــــكلة �ملخد��6 �لعاملية، من خال,   - ١١٤
�لتعا>5 �لد>� >�الســــتر�تيجيا6 �لوطنية للقضا� على عرo �ملخد��6 غr �ملشر>عة >�لطلب 

عليها غr �ملشر>عني، >�لتز�منا �لقاطع بذلك.
>نعقــــد �لعز< على تعزيز قــــد�� مكتب �ألمم �ملتحد� ملكافحة �ملخــــد��6 >�جلرمية على تقدمي   - ١١٥

�ملساعد� للد>, �ألعضا�، � نطا] >اليته �حلالية >بناً� على طلبها، � تلك �ملها<.
3 	ملر�* k منع نشوI 	لصر	عا� تسويتها�

نؤكد �لد>� ��ا< �لذI تقو< به �ملر'� � منع نشــــو� �لصر�عا6 >تســــويتها >� بنا� �لســــال<.   - ١١٦
>نؤكــــد من جديــــد �لتـز�منا بالتطبيق �لكامــــل >�لفّعا, لقر�� \لس �ألمــــن ١٣٢٥ (٢٠٠٠) 
�ملؤ�Â ٣١ تشرين �أل>,/'كتوبر ٢٠٠٠ بشأ5 �ملر'� >�لسال< >�ألمن. >نؤكد 'يض[ على ' ية 
J1ما� منظو� جنسا� � �يع �جلهوJ �ملبذ>لة للحفاÁ على �لسال< >�ألمن >تعزيز ا، >' ية 
 nيع هذ� � �من 'جل مشــــا�كتها مشــــا�كة كاملة >على قد< �ملســــا>� �للمر' gلفر� rتوف
�جلهــــوJ، فضًال عن ضر>�� iياJ� حجم �لد>� �لــــذI تضطلع به �ملر'� � صنع �لقر���6 على 
�يع �ملســــتويا6. >ندين بشد� �يع �نتهاكا6 حقو] �إلنســــا5 للنسا� >�لفتيا6 � حاال6 
�لصر�� �ملسلح >مما�سة ضر>� �الستغال, >�لعنف >�العتد�� �جلنسي ضدهن، >نلتز< بوضع 

>تنفيذ �ستر�تيجيا6 لإلبال� عن �لعنف �لقائم على نو� �جلنس >منعه >�ملعاقبة عليه.
Nاية 	ألطفاk c حاال� 	لصر	m 	ملسلح

نؤكد من جديد �لتـز�منا بتعزيز >¬اية حقو] >�فاn �ألطفا, � �لصر�عا6 �ملسلحة. >نرحب   - ١١٧
بأ>جــــه �لتقد< >�لتجديــــد �مللحوظة �لQ 'مكن حتقيقها على �متد�J �لســــنو�6 �لعديد� �ملاضية. 
>نرحب على >جه �خلصوg با¯ا� قر�� \لس �ألمن ١٦١٢ (٢٠٠٥) �ملؤ�Â ٢٦ متوi/يوليه 
٢٠٠٥. >²يــــب بالــــد>, '5 تنظر � �لتصديــــق على �تفاقية حقو] �لطفــــل ٣٦ >�ل%>توكو, 
�الختيا�I التفاقية حقو] �لطفل بشأ5 1شر�� �ألطفا, � �لصر�عا6 �ملسلحة ٣٧. >²يب 'يض[ 
بالد>, '5 تتخذ تد�بr فّعالة، حســــب �القتضا�، ملنع جتنيد >�ســــتخد�< �ألطفا, � �لصر�عا6 
�ملسلحة، خالف[ ألحكا< �لقانو5 �لد>�، من قبل �لقو�6 >�جلماعا6 �ملسلحة، >حلظر >جترمي 

هذn �ملما�سا6.

�ألمم �ملتحد�، Yموعة �ملعاهد�W، �ملجلد ١٥٧٧، �لرقم ٢٧٥٣١.  ٣٦

�لقر�� ٢٦٣/٥٤، �ملرفق �أل>,.  ٣٧
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 gلة �ألشــــخا�>لــــذ�، فإننا ²يــــب بكل �لد>, �ملعنّية '5 تتخذ تد�بr ملموســــة لضما5 مســــا  - ١١٨
�ملسؤ>لني عن �العتد���6 �خلطr� على �ألطفا,، >�متثا, هؤال� ألحكا< �لقانو5. >نؤكد من 
جديد 'يض[ �لتـز�منا بضما5 حصو, �ألطفا, � حاال6 �لصر�عا6 �ملســــلحة على �ملســــاعد� 
 �Jإلنســــانية � �لوقت �ملناســــب >بشــــكل فّعا,، مبا � �لك �لتعليم، من 'جــــل تأهيلهم >1عا�

J1ماجهم � �ملجتمع.
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حقو/ 	إلنسا( سيا�* 	لقانو(  - 3	بع� 
جنــــدJ �لتـز�منــــا بأ5 نعمل بنشــــاº على ¬اية >تعزيز �يع حقو] �إلنســــا5 >ســــياJ� �لقانو5   - ١١٩
>�لدميقر�طيــــة، >نقــــّر بأ²ا متر�بطة >يدعم بعضها �لبعض >تشــــكل جزً�� من قيم �ألمم �ملتحد� 
>مباJئهــــا �لعاملية �ألساســــية غr �لقابلة للتجزئة، >²يب »ميــــع 'جهز� �ألمم �ملتحد� '5 تعمل 

على تعزيز حقو] �إلنسا5 >�حلريا6 �ألساسية >فق[ لوالية كل منها.
>نؤكــــد من جديد تعهــــد J>لنا �¼ي[ بالوفا� بالتـز�ماִדا بتعزيز �الحتــــر�< �لعاملي لكافة حقو]   - ١٢٠
�إلنســــا5 >�حلريا6 �ألساسية للجميع >مر�عاִדا >¬ايتها، >فق[ ملا ينص عليه �مليثا] >�إلعال5 
�لعاملي حلقو] �إلنســــا5 ٣٨ >�لصكو� �ألخرf �ملتصلة �قو] �إلنســــا5 >�لقانو5 �لد>�. >51 

�لطبيعة �لعاملية �ذn �حلقو] >�حلريا6 غr قابلة للجد,.
حقو/ 	إلنسا(

نؤكد من جديد '5 �يع حقو] �إلنسا5 عاملية >غr قابلة للتجزئة >متر�بطة >متعاضد� >يدعم   - ١٢١
بعضها �لبعض، >'5 �يع حقو] �إلنسا5 �ب معاملتها بأسلو� منصف >متكافئ، على قد< 
�ملســــا>�� >بنفس �لد�جة من �أل ية. >� حني 'نه �ب '5 توضع � �العتبا� ' ية �خلاصيا6 
�لوطنيــــة >�إلقليمية >�خللفيا6 �لتا�Íيــــة >�لثقافية >�لدينية �ملختلفــــة، يتعني على �يع �لد>,، 
بصرD �لنظر عن 'نظمتها �لسياسية >�القتصاJية >�لثقافية، تعزيز >¬اية �يع حقو] �إلنسا5 

>�حلريا6 �ألساسية.
>نشــــدJ على �ملســــؤ>ليا6 �مللقا� علــــى عاتق �يع �لد>,، >فق[ للميثــــا]، >�ملتمثلة � �حتر�<   - ١٢٢
حقو] �إلنســــا5 >�حلريا6 �ألساســــية للجميع، Iّ' 5<J متييز على 'ســــا� �لعر] '> �للو5 '> 
�جلنس '> �للغة '> �لدين '> �لر'I �لسياسي '> غnr من �آل��� '> �ألصل �لوطt '> �الجتماعي 

'> �لثر>� '> �مليالIّ' <' J >ضع �خر.
>نعقد �لعز< كذلك على تعزيز �لية �ألمم �ملتحد� حلقو] �إلنسا5 بغية ضما5 متتع �جلميع على   - ١٢٣
�و فّعا, �قو] �إلنسا5 كافة، >�حلقو] �ملدنية >�لسياسية >�القتصاJية >�الجتماعية >�لثقافية، 

مبا � �لك �حلق � �لتنمية.
>نعقــــد �لعــــز< على تعزيــــز مفوضية �ألمم �ملتحد� حلقو] �إلنســــا5، مــــع �إلحاطة علم[ «طة   - ١٢٤
عمل �ملفوo �لســــامي لتمكني �ملفوضية من �الضطال� بواليتها بفعالية كي تستجيب للطائفة 
�لعريضة من �لتحديا6 �لQ تو�جه �ملجتمع �لد>� � \ا, حقو] �إلنســــا5، >«اصة � \ا� 
�ملساعد� �لتقنية >بنا� �لقد��6، عن طريق مضاعفة مو��J ميز�نيتها �لعاJية على مدf �لسنو�6 
�خلمــــس �لقاJمة، بغية �لعمل باطــــر�J على �1اJ تو�5i بني �مليز�نية �لعاJية >�لت%عا6 ملو��Jها، 
 6��مــــع مر�عا� �ل%�مج �ألخرf ��6 �أل>لوية للبلد�5 �لنامية، >تعيني موظفني من �>I �لكفا
�لعالية على 'ســــا� توiيع جغر�� >�سع >مر�� للتو�5i بني �جلنسني، � 1طا� �مليز�نية �لعاJية، 
>ندعــــم حتقيــــق تعــــا>5 '>ثق بينها >بني �يع هيئــــا6 �ألمم �ملتحــــد� ��6 �لصلة، مبا � �لك 

�جلمعية �لعامة >�ملجلس �القتصاIJ >�الجتماعي >\لس �ألمن.

.(٣ - J) لقر�� ٢١٧ 'لف�  ٣٨
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>نعقد �لعز< على حتسني فعالية هيئا6 حقو] �إلنسا5 �ملنشأ� مبوجب معاهد�6، بوسائل منها   - ١٢٥
تقدمي �لتقا�ير � �لوقت �ملناسب، >حتسني >تبسيط 1جر���6 تقدمي �لتقا�ير، >تقدمي �ملساعد� 

�لتقنية 01 �لد>, لتعزيز قد��ִדا � \ا, �إلبال�، >مو�صلة تعزيز تنفيذ توصياִדا.
>نعقد �لعز< على J1ما� تعزيز >¬اية حقو] �إلنسا5 � �لسياسا6 �لوطنية، >Jعم �ملزيد من   - ١٢٦
مر�عا� منظو� حقو] �إلنســــا5 � منظومة �ألمم �ملتحد� بأســــرها، فضًال عن Jعم تعا>5 '>ثق 

بني مفوضية �ألمم �ملتحد� حلقو] �إلنسا5 >�يع هيئا6 �ألمم �ملتحد� ��6 �لصلة.
>نؤكد من جديد �لتز�منا مبو�صلة 1حر�i تقد< � �لنهوo �قو] �إلنســــا5 للشــــعو� �ألصلية   - ١٢٧
� �لعا�، على �لصعد �ملحلي >�لوطt >�إلقليمي >�لد>�، بوســــائل منها �لتشا>� >�لتعا>5 مع 
هذn �لشــــعو�، >تقدمي مشــــر>� ²ائي إلعال5 �ألمم �ملتحد� بشأ5 حقو] �لشعو� �ألصلية، 

العتماnJ � 'قر� >قت ممكن.
 o>�لطفل، >نتعهد بالنهو �للمر' �حلقو] �إلنسا5 �ملقر� gهتما< خا� �>نســــّلم بضر>�� 1يال  - ١٢٨
ֲדا بكل �لوسائل �ملمكنة، مبا فيها ���J1 �ملنظو� �جلنسا� >منظو� ¬اية �لطفل � برنامج عمل 

حقو] �إلنسا5.
>نســــّلم بضر>�� ضما5 متتع �ملعوقني �قوقهم متتعــــ[ كامًال، J>منا متييز. >نؤكد 'يض[ ضر>��   - ١٢٩

�النتها� من صياغة مشر>� �تفاقية بشأ5 حقو] �ملعوقني.
>نالحظ '5 تعزيز >¬اية حقو] �ألفر�J �ملنتمني 01 'قليا6 >طنية '> 1ثنية >Jينية >لغوية يسهما5   - ١٣٠

� �الستقر�� >�لسال< �لسياسيني >�الجتماعيني >يثريا5 �لتنو� �لثقا� >تر�¿ �ملجتمعا6.
>نعــــر� عن تأييدنــــا للنهوo بالتثقيف >�لتثقف � \ا, حقو] �إلنســــا5 على �يع �لصعد،   - ١٣١
 ،�مبا � �لك عن طريق تنفيذ �ل%نامج �لعاملي للتثقيف � \ا, حقو] �إلنسا5، حسب �القتضا

.J6 � هذ� �لصد��Jنشجع �يع �لد>, على �¯ا� مبا<
	ملشر�( �	خلي�

نقــــّر بأ ية �ملبا�J �لتوجيهية �ملتعلقة بالتشــــرJ �لد�خلــــي ٣٩ باعتبا�ها 1طا�J q>لي[ هام[ حلماية   - ١٣٢
�ملشرJين �Jخلي[، >نعر� عن تصميمنا على �¯ا� تد�بr فّعالة لتعزيز ¬اية �ملشرJين �Jخلي[.

Nاية 	لالجئني مساعدִדم
نلتــــز< باحلفــــاÁ على مبد' ¬اية �لالجئني >حتمل �ملســــؤ>لية �لQ تقع علــــى عاتقنا >�ملتمثلة �   - ١٣٣
�1اJ حل للمعانا� �لQ يكابدها �لالجئو5، >�لك بدعم �جلهوJ �لQ ترمي 01 معاجلة 'ســــبا� 
تنقل �لالجئني، >ִדيئة �لظر>D للعوJ� �آلمنة >�ملســــتد�مة �ؤال� �لســــكا5، >�1اJ حلو, �Jئمة 
لّالجئني �لذين مير>5 بأ>ضا� طا, 'مدها، >�حليلولة J>5 '5 يصبح تنقل �لالجئني مصد� توتر 
بني �لد>,. >نؤكد من جديد مبد' �لتضامن >�ملشا�كة � حتمل �ألعبا�، >نعقد �لعز< على Jعم 

�لد>, � مساعد� \موعا6 �لالجئني >�ملجتمعا6 �لQ تستضيفهم.

٣٤
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سيا�* 	لقانو(
من منطلق 1قر��نا بضر>�� تقيد �جلميع بسياJ� �لقانو5 >>ضعها موضع �لتطبيق على �لصعيدين   - ١٣٤

�لوطt >�لد>� على �لسو��، فإننا:
نؤكد من جديد �لتز�منا مبقاصد >مبا�J �مليثا] >�لقانو5 �لد>� >بنظا< J>� يستند 01   ( ' )
سياJ� �لقانو5 >�لقانو5 �لد>�، >هو 'مر ال غ� عنه من 'جل �لتعايش �لسلمي >�لتعا>5 

فيما بني �لد>,؛
ندعم �ملناسبا6 �لQ تنظم سنوي[ بشأ5 �ملعاهد�6؛  (�)

� تصبح بعد 'طر�ف[ � �يع �ملعاهد�6 �ملتعلقة �ماية �ملدنيني على  Qنشــــجع �لد>, �ل  (�)
�لنظر � �لقيا< بذلك؛

²يب بالد>, '5 تو�صل بذ, �جلهوJ للقضا� على �لسياسا6 >�ملما�سا6 �لQ متيز ضد   (J)
 i>تعز �تكفل ¬اية حقو] �ملر' Q>'5 تصد� �لقو�نني >تشجع على �ملما�سا6 �ل �ملر'�

�ملسا>�� بني �جلنسني؛
نؤيد 1نشا� >حد� ®ّصصة للمساعد� � \ا, سياJ� �لقانو�J 5خل �ألمانة �لعامة، >فق[  (هـ) 
لإلجــــر���6 �لقائمة ��6 �لصلة، �هن[ بتقدمي �ألمــــني �لعا< تقريرq عن �لك 01 �جلمعية 
�لعامة، بغية تعزيز 'نشــــطة �ألمم �ملتحد� �لر�مية 01 �لتر>يج لسياJ� �لقانو5 بوسائل منها 

تقدمي �ملساعد� �لتقنية >بنا� �لقد��6؛
نقــــّر بالــــد>� ��ا< �لذI تقو< به ³كمة �لعد, �لد>لية، �جلهاi �لقضائي �لرئيســــي لألمم   (<)
 Qعا6 �لناشبة بني �لد>,، >بقيمة عملها، >²يب بالد>, �لi، � �لفصل � �ملنا�ملتحد�
� تعتــــرD بعد بالواليــــة �لقانونية للمحكمة >فق[ لنظامها �ألساســــي '5 تنظر � �لقيا< 
بذلك >'5 تنظر � ســــبل تعزيز عمل �ملحكمة، >�لك بوســــائل منها تقدمي �لدعم على 
'سا� طوعي 01 �لصند>] �الستئما� لألمني �لعا< ملساعد� �لد>, � تسوية �ملناiعا6 

عن طريق ³كمة �لعد, �لد>لية.
	لدميقر	طية

نؤكــــد مــــن جديد '5 �لدميقر�طية قيمة عاملية تســــتند J��1 01� �لشــــعو� �ملعــــ% عنها �رية �   - ١٣٥
حتديد نظمها �لسياسية >�القتصاJية >�الجتماعية >�لثقافية >مشا�كتها �لكاملة � �يع نو�حي 
حياִדا. كما نؤكد من جديد 'نه � حني '5 هنا� ¼ا6 مشتركة بني �لنظم �لدميقر�طية فليس 
 �Åة منو�� >حيد للدميقر�طية، >'²ا ال ¯ص 'Iّ بلد '> 'Iّ منطقة، >نؤكد \دqJ ضر>�� 1يال
�الحتر�< �لو�جب للسياJ� >�حلق � تقرير �ملصr. >نؤكد '5 �لدميقر�طية >�لتنمية >�حتر�< �يع 

.��iحقو] �إلنسا5 >�حلريا6 �ألساسية 'مو� متر�بطة >متآ
>جندJ �لتز�منا بدعم �لدميقر�طية عن طريق تعزيز قد��6 �لبلد�5 على تطبيق مبا�J >مما�سا6   - ١٣٦
 Ëم ��لدميقر�طيــــة، >نعقد �لعــــز< على تعزيز قد�� �ألمم �ملتحد� على مســــاعد� �لد>, �ألعضا
طلبــــت �لك. >نرحب بإنشــــا� صنــــد>] للدميقر�طية � �ألمم �ملتحــــد�. >نالحظ '5 �ملجلس 
�الستشــــا�I �ملزمع 1نشــــا�n ينبغي '5 يتســــم بتمثيل جغر�� متنو�. >ندعــــو �ألمني �لعا< 01 

٣٥
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�ملســــاعد� � كفالة '5 تر�عي �لترتيبا6 �لعملية �ملتخذ� من 'جل صند>] �لدميقر�طية 'نشــــطة 
�ألمم �ملتحد� �لقائمة � هذ� �مليد�5 على �لنحو �لو�جب.

>ندعو �لد>, �ألعضا� �ملهتمة 01 �لنظر »دية � �ملسا ة � �لك �لصند>].  - ١٣٧
	لتطهــــC 	لعرقي  Iحلر	ئــــم 	جر	ملســــؤلية عــــن Nاية 	لســــكا( مــــن 	إلبــــا�* 	جلماعية 

	جلر	ئم 	ملرتكبة ضد 	إلنسانية
51 �ملسؤ>لية عن ¬اية �لسكا5 من �إلباJ� �جلماعية >جر�ئم �حلر� >�لتطهr �لعرقي >�جلر�ئم   - ١٣٨
�ملرتكبة ضد �إلنسانية تقع على عاتق كل J>لة على حد�. >تستلز< هذn �ملسؤ>لية منع >قو� 
تلــــك �جلر�ئم، مبا � �لــــك �لتحريض على ��تكاֲדا، عن طريق �لوســــائل �ملالئمة >�لضر>�ية. 
>�ن نو�فق على حتمل تلك �ملســــؤ>لية >ســــنعمل مبقتضاها. >ينبغي للمجتمع �لد>� '5 يقو<، 
حســــب �القتضا�، بتشــــجيع >مســــاعد� �لد>, على �الضطال� ֲדذn �ملســــؤ>لية، >Jعم �ألمم 

�ملتحد� � 1نشا� قد�� على �إلنذ�� �ملبكر.
>يقــــع علــــى عاتق �ملجتمع �لد>� 'يضــــ[، من خال, �ألمم �ملتحد�، �اللتز�< باســــتخد�< ما هو   - ١٣٩
 �Jها من �لوسائل �لسلمية، >فق[ للفصلني �لساrمالئم من �لوسائل �لدبلوماسية >�إلنسانية >غ
 rجلماعية >جر�ئم �حلر� >�لتطه� �J¬اية �لسكا5 من �إلبا � �لثامن من �مليثا]، للمساعد�<
 ��لعرقي >�جلر�ئم �ملرتكبة ضد �إلنســــانية. >� هذ� �لســــيا]، نعر� عن �ستعد�Jنا ال¯ا� 1جر�
�اعــــي، � �لوقت �ملناســــب >بطريقة حا¼ة، عن طريق \لــــس �ألمن، >>فق[ للميثا]، مبا � 
�لك �لفصل �لســــابع منه، على 'ســــا� كل حالة على حد� >بالتعا>5 مع �ملنظما6 �إلقليمية 
��6 �لصلة حســــب �القتضا�، � حا, قصو� �لوسائل �لسلمية >عجز �لسلطا6 �لوطنية �لبني 
عن ¬اية ســــكا²ا من �إلباJ� �جلماعية >جر�ئم �حلر� >�لتطهr �لعرقي >�جلر�ئم �ملرتكبة ضد 
�إلنســــانية. >نؤكد �حلاجة 01 '5 تو�صل �جلمعية �لعامة �لنظر � مفهو< �ملســــؤ>لية عن ¬اية 
�لســــكا5 من �إلباJ� �جلماعية >جر�ئم �حلر� >�لتطهr �لعرقي >�جلر�ئم �ملرتكبة ضد �إلنسانية 
>مــــا يترتــــب على هذn �ملســــؤ>لية، مع مر�عا� مبــــا�J �مليثا] >�لقانو5 �لــــد>�. >نعتز< 'يض[ 
�اللتز�<، حســــب �لضر>�� >�القتضا�، مبســــاعد� �لد>, � بنا� �لقد�� على ¬اية ســــكا²ا من 
�إلباJ� �جلماعية >جر�ئم �حلر� >�لتطهr �لعرقي >�جلر�ئم �ملرتكبة ضد �إلنســــانية، >مســــاعد� 

�لد>, �لQ تشهد توتر�6 قبل '5 تنشب فيها 'iما6 >صر�عا6.
>نؤيد متام[ مهمة �ملستشا� �خلاg لألمني �لعا< �ملعt مبنع �إلباJ� �جلماعية.  - ١٤٠

حقو/ 	لطفل
� �لعدJ �ملتز�يد من �ألطفا, �ملشا�كني � �لصر�عا6 �ملسلحة >�ملتضر�ين �i1 نعر� عن �جلز�  - ١٤١
� �يع 'شكا, �لعنف، مبا فيها �لعنف �لعائلي >�العتد�� �جلنسي >�الستغال, �i1 منها، >كذلك
�جلنســــي >�الجتا�. >نؤيد سياســــا6 �لتعا>5 �لر�مية 01 تعزيز �لقد��6 �لوطنية لتحســــني حالة 

'>لئك �ألطفا, >�ملساعد� � تأهيلهم >1عاJ� J1ماجهم � �ملجتمع.
>نلتــــز< باحتــــر�< >ضما5 حقو] كل طفل J>5 متييز مــــن 'Iّ نو�، بغض �لنظر عن �لعر] '>   - ١٤٢
 <' tألصل �لوط� <' ��للــــو5 '> �جلنــــس '> �للغة '> �لدين '> �لر'I �لسياســــي '> غnr من �آل��

٣٦
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�إلثــــt '> �الجتماعــــي '> �لثر>� '> �إلعاقة '> �مليالIّ' <' J >ضــــع �خر للطفل، '> >�لديه، '> 
�لوصــــي �لقانــــو� (�أل>صيا� �لقانونيني) عليه. >²يب بالد>, �لنظر على ســــبيل �أل>لوية � '5 

تصبح 'طر�ف[ � �تفاقية حقو] �لطفل ٣٦.
�من 	لبشر

نؤكــــد حق �لشــــعو� � �لعيــــش � حرية >كر�مة، مبنأf عن �لفقر >�ليــــأ�. >نقّر بأ5 جلميع   - ١٤٣
 b5 تتا'< ،iلتحر� من �لعو�< Dمن �لنا�، �حلق � �لتحر� من �خلو ��ألفر�J، ال سيما �لضعفا
�م فرصة متسا>ية للتمتع »ميع حقوقهم >تنمية 1مكاناִדم �لبشرية على 'كمل >جه. >حتقيق[ 

�ذn �لغاية، نلتز< مبناقشة مفهو< 'من �لبشر >تعريفه � �جلمعية �لعامة.
ثقافة 	لسال$ مبا�3	� 	حلو	3 فيما بني 	لثقافا� 	حلضا3	� 	أل�يا(

نؤكــــد من جديد �إلعال5 >برنامج �لعمل بشــــأ5 ثقافة �لســــال< ٤٠، >كذلــــك �ل%نامج �لعاملي   - ١٤٤
 6��Jعتمدִדا �جلمعية �لعامة، >قيمة �ملبا� Qللحــــو�� فيما بني �حلضــــا��6 >برنامج عمله ٤١، �ل
�ملختلفة بشــــأ5 �حلو�� فيمــــا بني �لثقافا6 >�حلضا��6، مبا � �لك �حلو�� بشــــأ5 �لتعا>5 بني 
 t6 لنشر ثقافة �لسال< >�حلو�� على كل من �لُصُعد �ملحلي >�لوط���ألJيا5. >نلتز< با¯ا� 1جر�
>�إلقليمي >�لد>�، >نطلب 01 �ألمني �لعا< '5 يستكشف 1مكانيا6 تعزيز �ليا6 لتنفيذ تلك 
�ملبا6��J >متابعتها. >� هذ� �لصدJ، نرحب 'يض[ مببا�J� حتالف �حلضا��6 �لQ 'علنها �ألمني 

�لعا< � ١٤ متوi/يوليه ٢٠٠٥.
>نشدJ على '5 �أللعا� �لرياضية بوسعها '5 تعزi �لسال< >�لتنمية >'5 تسهم � ִדيئة جو من   - ١٤٥
�لتســــامح >�لتفاهم، >نشــــجع على 1جر�� مناقشــــا6 � �جلمعية �لعامة للمقترحا6 �ملؤJية 01 

>ضع خطة عمل لأللعا� �لرياضية >�لتنمية.

.��لقر���5 ٢٤٣/٥٣ 'لف >با  ٤٠

�نظر �لقر�� ٦/٥٦.  ٤١

٣٧
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�عم 	ألمم 	ملتحد* خامس� - 
نؤكد من جديد �لتز�منا بدعم �ألمم �ملتحد� ֲדدD تعزيز ســــلطتها >فعاليتها، فضًال عن تعزيز   - ١٤٦
قد�ִדا على �لتصدI بفعالية، >>فق[ ملقاصد �مليثا] >مباJئه، لكافة �لتحديا6 �لQ يطرحها هذ� 
�لعصر. >�ن مصّممو5 على تنشيط �ألجهز� �حلكومية �لد>لية لألمم �ملتحد� >تكييفها حسب 

�حتياجا6 �لقر5 �حلاIJ >�لعشرين.
>نؤكــــد '5 فعالية �ضطــــال� هيئا6 �ألمم �ملتحد� بوالياִדا، كما نــــص عليها �مليثا]، مرهونة   - ١٤٧
بضر>�� عملها على 1قامة تعا>5 >تنسيق جيدين � �ملسعى �ملشتر� �ملتمثل � بنا� 'مم متحد� 

'كثر فعالية.
>نشدJ على ضر>�� تز>يد �ألمم �ملتحد� باملو��J �لكافية � �لوقت �ملناسب ֲדدD متكينها من   - ١٤٨
�لنهوo بوالياִדا. >ال بد لألمم �ملتحد� بعد 1صالحها '5 يكو5 بوســــعها �الســــتجابة لكامل 

عضويتها، >�لوال� ملباJئها �ملؤسسة، >�لتكيف لالضطال� بواليتها.
	جلمعية 	لعامة

نؤكد من جديد �ملوقع �ملركزI �لذI تتبو'n �جلمعية �لعامة باعتبا�ها ��يئة �لرئيســــية � �ألمم   - ١٤٩
�ملتحد� للمناقشة >�سم �لسياسا6 >متثيل �ألعضا�، كما نؤكد �لد>� �لذI تضطلع به �جلمعية 

� �1سا� �ملعايr >تد>ين �لقانو5 �لد>�.
>نرحب بالتد�بr �لQ �¯ذִדا �جلمعية �لعامة ֲדدD تعزيز J>�ها >ســــلطتها >تعزيز J>� �ئيس   - ١٥٠

.rته، >ندعو، حتقيق[ لتلك �لغاية، 01 �لتنفيذ �لكامل >�لسريع لتلك �لتد�بJجلمعية >قيا�
>ندعــــو 01 تعزيــــز �لعالقة بــــني �جلمعية �لعامة >�ألجهز� �لرئيســــية �ألخرf مبا يكفل حتســــني   -١٥١
�لتنسيق � قضايا �لساعة �لQ تتطلب �¯ا� 1جر���6 منّسقة من قبل �ألمم �ملتحد�، >فق[ لوالية 

كل منها.
tلس 	ألمن

نؤكد من جديد '5 �لد>, �ألعضا� 'ناطت مبجلس �ألمن �ملسؤ>لية �لرئيسية عن صو5 �لسال<   -١٥٢
>�ألمن �لد>ليني، >�لتصرD با¼ها، على �و ما ينص عليه �مليثا].

 Iساســــي[ � �جلهد �لشــــامل �لذ' qملبكر ملجلس �ألمن بوصف �لك عنصر� bنؤيــــد �إلصــــال<  - ١٥٣
نبذلــــه إلصــــالb �ألمم �ملتحــــد�، >�لك ֲדدD جعله '>ســــع متثيــــًال >'كثر كفا�� >شــــفافية، 
مبا يعزi فعاليته >مشر>عيته >تنفيذ قر���ته. >نلتز< مبو�صلة بذ, جهوJنا للتوصل 01 قر�� � هذ� 
�لشــــأ5، >نطلب 01 �جلمعية �لعامة '5 تستعرo �لتقد< �ملحرi � �إلصالb �ملبّين 'عالn �لو, 

²اية سنة ٢٠٠٥.
 �>نوصي بأ5 يو�صل \لس �ألمن تكييف 'ساليب عمله بغية iياJ� مشا�كة �لد>, غr �ألعضا  - ١٥٤
 �Jياi< لة 'مــــا< 'عضائه�� �ملجلــــس � 'عماله، حســــب �القتضــــا�، >تعزيز خضوعه للمســــا

�لشفافية � 'عماله.
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	الجتماعي u�القتصا	ملجلس 	
نؤكد من جديد �لد>� �لذI 'سندn �مليثا] >�جلمعية �لعامة 01 �ملجلس �القتصاIJ >�الجتماعي،   - ١٥٥
>نســــّلم بضر>�� 1ضفا� �ملزيد من �لفعالية على �ملجلس �القتصاIJ >�الجتماعي باعتبا�n ��يئة 
�لرئيسية للتنسيق >�ستعر�o �لسياسا6 >�حلو�� بشأ5 �لسياسا6 >تقدمي �لتوصيا6 فيما يتعلق 
بقضايــــا �لتنمية �القتصاJية >�الجتماعية، >كذلك لتنفيذ �ألهد�D �إلمنائية �لد>لية �ملتفق عليها 
� �ملؤمتــــر�6 �لرئيســــية >مؤمتر�6 �لقمة �لQ تعقدها �ألمم �ملتحــــد�، مبا فيها �ألهد�D �إلمنائية 

لأللفية. >حتقيق[ لتلك �ألهد�D، ينبغي للمجلس '5:
ير>� حلو�� >شر�كة عامليني بشأ5 �لسياسا6 >�الجتاها6 �لعاملية � �ملجاال6 �القتصاJية   ( ' )
 q%ينبغــــي '5 يعمل �ملجلس بوصفه من ،oالجتماعيــــة >�لبيئية >�إلنســــانية. >�ذ� �لغر�<
فّعاًال للحو�� �لرفيع �ملســــتوf فيما بني �لد>, �ألعضا� >مع �ملؤسســــا6 �ملالية �لد>لية، 
>�لقطا� �خلاg، >�ملجتمع �ملد�، بشــــأ5 �الجتاها6 >�لسياســــا6 >�إلجر���6 �لعاملية 
�لناشئة، >'5 يطو� قد�ته على �الستجابة بشكل 'فضل >'سر� للتطو��6 �ملستجد� � 

�ملياJين �القتصاJية >�لبيئية >�الجتماعية �لد>لية؛
يعقد منتدf �فيع �ملســــتوf للتعا>5 �إلمنائي كل ســــنتني الستعر�o �الجتاها6 �لسائد�   (�)
� \ا, �لتعا>5 �إلمنائي �لد>�، مبا � �لك �الســــتر�تيجيا6، >�لسياســــا6، >�لتمويل، 
>iياJ� �التسا] بني �ألنشطة �إلمنائية �لQ يضطلع ֲדا ®تلف �لشركا� � �لتنمية، >تعزيز 

�لصال6 بني 'عما, �ألمم �ملتحد� �ملتعلقة بوضع �ملعايr >'عما�ا �لتنفيذية؛
يكفــــل متابعــــة نتائج �ملؤمتر�6 �لرئيســــية >مؤمتــــر�6 �لقمة �لQ تعقدهــــا �ألمم �ملتحد�،   (�)
مبا فيها �ألهد�D �إلمنائية �ملتفق عليها J>لي[، >1جر�� �ستعر�ضا6 سنوية موضوعية على 
�ملستوf �لوI��i لتقييم �لتقد< تستفيد من 1سهاما6 جلانه �لفنية >�إلقليمية >�ملؤسسا6 

�لد>لية �ألخرf، >فق[ لوالية كل منها؛
يدعــــم >يكمل �جلهوJ �لد>لية �لر�مية 01 مو�جهة حاال6 �لطو��� �إلنســــانية، مبا فيها   (J)
حاال6 �لكو��¿ �لطبيعية، >�لك بغية تعزيز >حتســــني �الســــتجابا6 �ملنسقة �ا من قبل 

�ألمم �ملتحد�؛
يضطلــــع بد>� �ئيســــي � عملية �لتنســــيق بني �لصناJيق >�ل%�مــــج >�لوكاال6 عموم[،  (هـ) 

مبا يكفل �التسا] فيما بينها >جتنب �Ji>�جية �ملها< �ملسند� >�ألنشطة �ملنفذ�.
>نؤكــــد 'نه ينبغي �لتوفيق بني تنظيم 'عمــــا, �ملجلس �القتصاIJ >�الجتماعي >جد>, 'عماله   - ١٥٦

� �ملها< �ملذكو�� 'عالn على �و كامل.�J' ساليب عمله �حلالية، من 'جل'<
tلس حقو/ 	إلنسا(

 �>فاً� بالتز�منا بزياJ� تعزيز �لية �ألمم �ملتحد� � \ا, حقو] �إلنسا5، عقدنا �لعز< على 1نشا  - ١٥٧
\لس حلقو] �إلنسا5.

>ســــيكو5 �ملجلس مســــؤ>ًال عن تعزيز �الحتر�< �لعاملي حلماية كافة حقو] �إلنسا5 >�حلريا6   - ١٥٨
�ألساسية للجميع، J>5 متييز من 'Iّ نو� كا5، >بطريقة عاJلة >متسا>ية.

٤٠
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>ينبغي للمجلس '5 يعاÎ حاال6 �نتهاكا6 حقو] �إلنســــا5، مبا فيها �النتهاكا6 �جلســــيمة   - ١٥٩
>�ملنتظمة >�لتقد< بتوصيا6 بشــــأ²ا. >ينبغي للمجلس 'يض[ '5 يعزi �لتنســــيق �لفّعا, بشــــأ5 

حقو] �إلنسا5 >تعميم مر�عاִדا �Jخل منظومة �ألمم �ملتحد�.
>نطلب 01 �ئيس �جلمعية �لعامة 1جر�� مفا>ضا6 تتسم باالنفتاb >�لشفافية >�لشمو, >تكتمل   - ١٦٠
� 'قر� >قت ممكن خال, �لد>�� �لستني، >�لك ֲדدD 1قر�� >الية �ملجلس >طر�ئقه >مهامه 

>حجمه >تشكيله >عضويته >'ساليب عمله >1جر���ته.
	ألمانة 	لعامة Oصالv 	إل�	3*

نســــّلم بــــأ5 �لتقيد مببا�J �مليثــــا] >مقاصدn على �و فّعــــا, يتطلب >جوJ 'مانة عامة تتســــم   - ١٦١
بالكفا�� >�لفعالية >�خلضو� للمسا�لة >يعمل موظفوها، >فق[ للماJ� ١٠٠ من �مليثا]، � جو 

تسوnJ ثقافة �ملسا�لة �لتنظيمية >�لشفافية >�لنـز�هة. >تبع[ لذلك فإننا:
نقــــّر بتد�بــــr �إلصالb �جلا�ية �لــــQ يضطلع ֲדا �ألمني �لعــــا< لتعزيز �ملســــا�لة >�لرقابة،   ( ' )
� �إلI��J >�لشفافية، >لتعزيز �لسلو� �ألخالقي، >ندعوn 01 تقدمي تقرير �Jلتحسني �أل<

01 �جلمعية �لعامة عن �لتقد< �ملحرi � تنفيذها؛
>نشــــدJ على ' ية 1نشــــا� �ليا6 تتســــم بالفعالية >�لكفا�� >تكفل حتمل �ألمانة �لعامة   (�)

مسؤ>لياִדا >كذلك مسا�لتها؛
>�ث �ألمني �لعا< على تأمني '5 تكو5 'على مستويا6 �لفعالية >�لكفا�� >�لنـز�هة هي   (�)
�العتبــــا� �ألعلى � توظيف �ملوظفني، مع 1يــــال� �العتبا� �لو�جب ملبد' �لتوiيع �جلغر�� 

�ملنصف، >فق[ للماJ� ١٠١ من �مليثا]؛
>نرحب »هوJ �ألمني �لعا< �لر�مية 01 كفالة �لتحلي بالسلو� �ألخالقي، >توسيع نطا]   (J)
تقدمي مســــؤ>� �ألمم �ملتحد� �إلقر���6 �ملالية، >تعزيز ¬اية من يكشــــفو5 �لنقا� عن 
�ألخطا� �ملرتكبة �Jخل �ملنظمة. >�ث �ألمني �لعا< على �لتطبيق �لدقيق ملعايr �لســــلو� 
�لقائمة >على >ضع مد>نة لألخالقيا6 جلميع موظفي �ألمم �ملتحد� على صعيد �ملنظومة 
بأســــرها. >� هذ� �لصدJ، نطلب 01 �ألمني �لعا< '5 يقد< 01 �جلمعية �لعامة � J>�ִדا 

�لستني �لتفاصيل �ملتعلقة مبكتب �ألخالقياI� 6 �ملركز �ملستقل �لذI يعتز< 1نشا�n؛
>نتعهد بأ5 نز>J �ألمم �ملتحد� باملو��J �لكافية، � �لوقت �ملناسب، لتمكينها من تنفيذ  (هـ) 
>الياִדــــا >حتقيق 'هد�فها، مع 1يال� �العتبا� لأل>لويــــا6 �لQ تو�فق عليها �جلمعية �لعامة 
>ضــــر>�� �حتر�< ضو�بــــط �مليز�نية. >نؤكد 'نــــه ينبغي جلميع �لــــد>, �ألعضا� '5 تفي 

بالتز�ماִדا �ملتعلقة بنفقا6 �ملنظمة؛
>�ــــث �ألمني �لعا< بشــــد� على '5 يســــتخد< �ملو��J بأفضل >'كفــــأ طريقة ممكنة >فق[   (<)
لقو�عــــد >1جــــر���6 >�ضحة تو�فق عليهــــا �جلمعية �لعامة، خدمــــة ملصلحة �يع �لد>, 
�ألعضا�، >�لك من خال, �تبا� 'فضل �ملما�سا6 �إل��Jية، مبا فيها �الستخد�< �لفّعا, 
لتكنولوجيــــا �ملعلوما6 >�التصاال6، ֲדدi DياJ� �لكفا�� >تعزيز �لقد�� �لتنظيمية، مع 

�لتركيز على �ملها< �لQ تعكس '>لويا6 �ملنظمة �ملتفق عليها.

٤١
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 �Jأل>, � �ملنظمة، >فق[ للما� I��Jألمني �لعا< بصفته �ملســــؤ>, �إل� �<J نؤكــــد مــــن جديد<  - ١٦٢
٩٧ من �مليثا]. >نطلب 01 �ألمني �لعا< '5 يقد< 01 �جلمعية �لعامة مقترحا6 لكي تنظر فيها 

بشأ5 ما يلز< '5 يتوفر لديه من متطلبا6 >تد�بr لالضطال� مبسؤ>لياته �إل��Jية بفعالية.
>نشــــيد مبــــا بذله �ألمني �لعا< >يبذلــــه من جهوJ لتعزيز �إل��J� �لفّعالة لألمــــم �ملتحد� >�لتـز�مه   - ١٦٣
بتحديث �ملنظمة. >�1 نأخذ � �العتبا� مســــؤ>ليتنا كد>, 'عضا�، نشــــدJ على ضر>�� �¯ا� 
 fلد �ملالية >�لبشرية �ملتوفر� J1صالحا6 1ضافية لكي يتس� �ستخد�< �ملو�� �قر�� بشــــأ5 1جر�
�ملنظمــــة مبزيــــد من �لكفا�� مما يعزi من مدf �متثا�ا ملباJئها >'هد�فها >>الياִדا. >ندعو �ألمني 
�لعا< 01 تقدمي مقترحا6 بشأ5 تنفيذ �إلصالحا6 �إل��Jية 01 �جلمعية �لعامة لتنظر فيها >تتخذ 

قر��q بشأ²ا � �لربع �أل>, من عا< ٢٠٠٦، >ستشمل تلك �إلصالحا6 �لعناصر �لتالية:
ســــنحرg على '5 تل� �لسياســــا6 >�ألنظمــــة >�لقو�عد �ملتعلقة مبيز�نيــــة �ألمم �ملتحد�   ( ' )
� عملها �J' هــــا �ملالية >�لبشــــرية �الحتياجا6 �لر�هنــــة للمنظمة >'5 متكنها مــــنJمو��<
بكفــــا�� >فعاليــــة، >نطلــــب 01 �ألمني �لعا< '5 يــــز>J �جلمعية �لعامــــة بتقييم >توصيا6 
كــــي تتخذ قر��q بشــــأ²ا � �لربع �أل>, مــــن عا< ٢٠٠٦. >ينبغــــي لتقييم �ألمني �لعا< 
>توصياتــــه '5 تأخــــذ � �العتبا� �لتد�بr �جلا�I تنفيذها إلصال��J1 b� �ملو��J �لبشــــرية 

>عملية �مليز�نية؛
>نعقد �لعز< على تعزيز >�ســــتكما, برنامج عمل �ألمــــم �ملتحد� كي يل� �الحتياجا6   (�)
�ملعاصــــر� للد>, �ألعضا�. >حتقيق[ �ذn �لغاية، ستســــتعرo �جلمعيــــة �لعامة >�ألجهز� 
�ألخرf �ملعنية �يع �لواليا6 �لQ 'سند6 قبل 'كثر من Ïس سنو�6 مبوجب قر���6 
�جلمعيــــة �لعامــــة >�ألجهز� �ألخــــرf، مبا يكمل عمليا6 �الســــتعر�o �لــــد>�I �حلا� 
 nهذ o5 تنجز عملية �الســــتعر�' fألخر� �لألنشــــطة. >ينبغي للجمعية �لعامة >�ألجهز
>'5 تتخذ �لقر���6 �لالiمة �لناشئة عنها خال, عا< ٢٠٠٦. >نطلب 01 �ألمني �لعا< '5 
 �ييســــر 1جر�� هذ� �الستعر�o بتقدميه حتليال6 >توصيا6، تشمل �لفرg �ملتاحة إلجر�

تغي6�r � �ل%�مج، �يث ميكن '5 تنظر فيها �جلمعية �لعامة � >قت مبكر؛
مقتــــرb مفصل بشــــأ5 �إلطا� �ملتصل بإجــــر�� يطبق ملر� >�حد� >يتيــــح للموظفني تر�   (�)
�خلدمــــة � مقابــــل تعويــــض >�لك ֲדدD حتســــني مــــال� �ملوظفــــني >نوعيتهم، �يث 
يتضمــــن �إلطــــا� بيان[ بالتكاليف �لQ ينطوI عليها �لــــك >�آلليا6 �لكفيلة بإجناi �لغاية 

�ملتوخا� منه.
>نســــّلم باحلاجة �مللّحة 01 1جر�� حتســــني كبr � عمليا6 �لرقابة >�إل��J� � �ألمم �ملتحد�.   - ١٦٤
>نشــــدJ علــــى ' ية كفالــــة �ســــتقال, مكتب خدمــــا6 �لرقابــــة �لد�خلية � '�Jئــــه ألعماله. 

>من Ð فإننا:
نقــــر� تعزيــــز خ%� >قد�� >مــــو��J مكتب خدمــــا6 �لرقابة �لد�خليــــة � \ا, مر�جعة   ( ' )

�حلسابا6 >1جر�� �لتحقيقا6 بشكل >�سع �لنطا] >على سبيل �الستعجا,؛
نطلب 01 �ألمني �لعا< '5 يقد< تقييم[ خا�جي[ مستقًال لنظا< مر�جعة �حلسابا6 >�لرقابة   (�)
� �ألمم �ملتحد�، مبا � �لك �لنظا< �ملعمو, به � �لوكاال6 �ملتخّصصة، على '5 يشمل 

٤٢
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'J>�� >مسؤ>ليا6 �إل��J�، مع 1يال� �العتبا� �لو�جب لطبيعة 'جهز� مر�جعة �حلسابا6 
>�لرقابــــة �ملعنيّــــة. >ينبغي '5 �رf هذ� �لتقييم � 1طا� �الســــتعر�o �لشــــامل لترتيبا6 
�إل��J�. >نطلــــب 01 �جلمعيــــة �لعامــــة '5 تتخذ �لتد�بr خال, J>�ִדا �لســــتني � 'قر� 
مرحلة ممكنة، باالســــتناJ 01 نظرها � �لتوصيــــا6 �ملنبثقة عن هذ� �لتقييم >تلك �ملقدمة 

من �ألمني �لعا<؛
>نســــّلم بضر>�� �¯ا� تد�بr 1ضافية لتعزيز �ســــتقاللية هياكل �لرقابة. >من Ð نطلب 01   (�)
 ��ألمني �لعا< '5 يقد< 01 �جلمعية �لعامة � J>�ִדا �لستني مقترحا6 تفصيلية بشأ5 1نشا
جلنة �ستشــــا�ية مســــتقلة للرقابة، مبا � �لك >اليتها >تكوينها >عملية �ختيا� 'عضائها 

>مؤهال6 �خل%��، لتنظر فيها � >قت مبكر؛
 rســــة 1مكانية توســــيع نطا] خدماته لتوف��J مكتب خدما6 �لرقابة �لد�خلية oنفو<  (J)
�لرقابة �لد�خلية لوكاال6 �ألمم �ملتحد� �لQ تطلب تلك �خلدما6، على '5 �رI �لك 

بطريقة تكفل عد< �إلخال, بتوفr خدما6 �لرقابة �لد�خلية � �ألمانة �لعامة.
 Jبأعلى مســــتويا6 �لســــلو�، >نؤيد �جلهو �نصر على '5 يتحلى �يع موظفي �ألمم �ملتحد<  - ١٦٥
� �الســــتغال, �i1 ]ملبذ>لة فيما يتعلق بتنفيذ سياســــة �ألمني �لعا< بعد< �لتســــامح مطلق� �rلكب�
�جلنســــي >�العتد�� �جلنســــي من جانب موظفي �ألمم �ملتحد�، ســــو�� � �ملقر '> � �مليد�5. 
 ��i1 نشــــجع �ألمني �لعا< على تقدمي مقترحا6 01 �جلمعية �لعامة تفضي 01 �تبا� ²ج شامل<

مساعد� �لضحايا �لو, ٣١ كانو5 �أل>,/Jيسم% ٢٠٠٥.
>نشجع �ألمني �لعا< >�يع هيئا6 صنع �لقر�� على �¯ا� �ملزيد من �خلطو�6 من 'جل مر�عا�   - ١٦٦

تعميم �ملنظو� �جلنسا� � سياسا6 �ملنظمة >قر���ִדا.
>ندين بقو� �يع ��جما6 �لQ تعرo �ا 'من >ســــالمة �ملوظفني �ملشــــا�كني � 'نشطة �ألمم   - ١٦٧
�ملتحــــد�. >²يب بالد>, �لنظر � '5 تصبح 'طر�ف[ � �التفاقية �ملتعلقة بســــالمة موظفي �ألمم 
�ملتحــــد� >�ألفــــر�J �ملرتبطني ֲדا ٤٢، >نؤكد ضــــر>�� �ختتا< �ملفا>ضــــا6 �ملتعلقة بال%>توكو, 

�خلاg بتوسيع نطا] �حلماية �لقانونية خال, �لد>�� �لستني للجمعية �لعامة.
	التسا/ على نطا/ 	ملنظومة

نقر بأ5 �ألمم �ملتحد� جتمع على صعيد >�حد ثر>� فريد� من �خل%�6 �لفنية >�ملو��J فيما يتعلق   -١٦٨
بالقضايا �لعاملية. >نشيد مبا لدf ®تلف مؤسسا6 منظومة �ألمم �ملتحد� >>كاالִדا >صناJيقها 
>بر�\ها �ملتصلة بالتنمية من خ%� >معرفة >�سعة � \اال6 عملها �ملتنوعة >�ملتكاملة >1سهاماִדا 
�لقيمــــة � حتقيق �ألهد�D �إلمنائيــــة لأللفية >غrها من 'هد�D �لتنميــــة �لQ حدJִדا �ملؤمتر�6 

�لعديد� لألمم �ملتحد�.
>ندعم >جوJ �تسا] 'ك% على نطا] �ملنظومة بأسرها من خال, تنفيذ �لتد�بr �لتالية:  -١٦٩

�ألمم �ملتحد�، Yموعة �ملعاهد�W، �ملجلد ٢٠٥١، �لرقم ٣٥٤٥٧.  ٤٢

٤٣
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�لسياسة �ملتبعة
تعزيــــز �لصال6 بــــني عمل منظومــــة �ألمم �ملتحــــد� �ملتعلــــق بوضع �ملعايr >'نشــــطتها   •

�لتنفيذية
تنســــيق متثيلنــــا � \الــــس ��J1� ®تلف >كاال6 �لتنمية >�لوكاال6 �إلنســــانية من 'جل   •
كفالة �تباعها سياســــة متسقة � 1ســــناJ �لواليا6 >¯صيص �ملو��J على نطا] �ملنظومة 

بأسرها
كفالة مر�عا� �ملوضوعا6 �لرئيســــية للسياسا6، مثل �لتنمية �ملستد�مة >حقو] �إلنسا5   •

>�ملسائل �جلنسانية، � عملية صنع �لقر���6 على صعيد �ألمم �ملتحد� بأسرها
�ألنشطة �لتنفيذية

تنفيــــذ �إلصالحــــا6 �لر�هنة �لر�مية 01 تأمني >جوJ قطرI لألمم �ملتحد� يتســــم بفعالية   •
� 'فضل، � ظل تعزيز J>� �ملسؤ>, �ملقيم �ألقد<، �J'< %تســــا] >تنســــيق 'ك�< ��>كفا
ســــو�� كا5 ممثًال خاص[ '> منســــق[ مقيم[ '> منســــق[ للشــــؤ>5 �إلنســــانية، مبا � �لك 
 ���J1طا� عمل مشتر� لإل Jلة، >>جو�متتعه بقد� مناســــب من �لسلطة >�ملو��J >�ملســــا

>�ل%\ة >�لرصد
Jعــــو� �ألمــــني �لعا< 01 �لشــــر>� � �ألعمــــا, �لر�مية 01 مو�صلة تعزيز ��J1� >تنســــيق   •
 Dلكي تســــهم 1ســــهام[ 'كثر فعالية � حتقيق �ألهد� �ألنشــــطة �لتنفيذية لألمم �ملتحد�
�إلمنائية �ملتفق عليها J>لي[، مبا فيها �ألهد�D �إلمنائية لأللفية، على '5 يشمل �لك تقدمي 
 � ���Jللنظر فيها من 'جل 1حــــكا< قبضة �إل �مقترحــــا6 تعــــرo على �لد>, �ألعضــــا

�لكيانا6 �لعاملة � مياJين �لتنمية >تقدمي �ملساعد� �إلنسانية >�لبيئة
�ملساعدQ �إلنسانية

�لتمســــك باملبا�J �إلنســــانية �ملتمثلــــة � مر�عا� �العتبــــا��6 �إلنســــانية >�حلياJ >عد<   •
�لتحيز >�الســــتقال, >�حتر�مها، >كفالة ســــالمة >صو, �لعاملني � �ملجا, �إلنسا� 01 
�لسكا5 �ملحتاجني للمساعد� J>5 عائق >فق[ ألحكا< �لقانو5 �لد>� >�لقو�نني �لوطنية 

��6 �لصلة
Jعــــم �جلهوJ �لQ تبذ�ا �لبلد�5، >ال ســــيما �لبلــــد�5 �لنامية، لتعزيــــز قد��ִדا على �يع   •
�ملستويا6 من 'جل �لتأهب ملو�جهة �لكو��¿ �لطبيعية >�لتصدI �ا بسرعة >�لتخفيف 

من �ثا�ها
تعزيز فعالية �ستجابة �ألمم �ملتحد� للحاال6 �إلنسانية من خال, �لة 'مو� منها حتسني   •
متويل �ملســــاعد�6 �إلنســــانية � �لوقت �ملناسب >1مكانية �لتنبؤ به، >�لك بشكل جزئي 

من خال, حتسني �لصند>] �ملتجدJ �ملركزI للطو���
مو�صلــــة تطوير >حتســــني �آلليا6 �لالiمة الســــتخد�< �لقــــد��6 �الحتياطية � حاال6   •
�لطو���، حســــب �القتضا�، حتت 1شــــر�D �ألمم �ملتحد�، من 'جل كفالة �الســــتجابة 

�لفو�ية � حاال6 �لطو��� �إلنسانية

٤٤
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٤٥

�ألنشطة �لبيئية
�1 نقّر بضر>�� توفر 'نشطة بيئية 'كثر كفا�� � منظومة �ألمم �ملتحد�، مع تعزيز �لتنسيق،   •
 Dملعا�� f>�لتوجيها6 � \ا, �لسياســــا6، >تعزيز مستو �مزيد من �ملشــــو� �>1ســــد�
�لعلمية، >�لتقييم >�لتعا>5، >�المتثا, �ألفضل ألحكا< �ملعاهد�6، مع �حتر�< �الستقاللية 
�لقانونية لكل معاهد�، >>جوJ هيكل 'كثر تكامًال لألنشــــطة �لبيئية ضمن 1طا� �لتنمية 
�ملســــتد�مة �أل>سع نطاق[ على �لصعيد �لتنفيذI، بوسائل منها بنا� �لقد��6، نو�فق على 
�ستكشــــاD 1مكانية >جوJ هيكل مؤسســــي 'كثر �تســــاق[ لتلبية هذn �الحتياجا6، مبا 
� �لــــك >جوJ هيكل 'كثر تكامًال، �نطالق[ من جهوJ �ملؤسســــا6 �لقائمة >�لصكو� 

�لد>لية �ملتفق عليها >كذلك ��يئا6 �ملنشأ� مبوجب معاهد�6 >�لوكاال6 �ملتخّصصة
	ملنظما� 	إلقليمية

نؤيــــد قيــــا< عالقة 'قوf بني �ألمم �ملتحد� >�ملنظما6 �إلقليميــــة >J>5 �إلقليمية عمًال بأحكا<   -١٧٠
�لفصل �لثامن من �مليثا]، >لذلك نعقد �لعز< على ما يلي:

توســــيع نطا] �لتشــــا>� >�لتعا>5 بني �ألمم �ملتحد� >�ملنظما6 �إلقليمية >J>5 �إلقليمية   ( ' )
عــــن طريــــق �تفاقــــا6 ��6 طابع �¼ي تعقد بــــني �ألمانا6 �ملعنية، >1شــــر�� �ملنظما6 

�إلقليمية، على �لنحو �ملناسب، � 'عما, \لس �ألمن؛
كفالة '5 تنظر �ملنظما6 �إلقليمية �لقا�J� على منع �لصر�عا6 �ملســــلحة '> على حفظ   (�)

�لسال< � خيا� >ضع قد��ִדا هذn � 1طا� نظا< �ألمم �ملتحد� للترتيبا6 �الحتياطية؛
تعزيز �لتعا>5 � �ملجاال6 �القتصاJية >�الجتماعية >�لثقافية.  (�)

	لتعا( بني 	ألمم 	ملتحد* 	لhملانا�
ندعو 01 توثيق �لتعا>5 بني �ألمم �ملتحد� >�ل%ملانا6 �لوطنية >�إلقليمية، >خصوص[ من خال,   - ١٧١
�الحتــــاJ �ل%ملا� �لد>�، ֲדدD �ملضي قدم[ � حتقيق �يع جو�نب �إلعال5 بشــــأ5 �أللفية، � 

�يع مياJين عمل �ألمم �ملتحد�، >كفالة �لتنفيذ �لفّعا, إلصالb �ألمم �ملتحد�.
 ،zملد	ملجتمع 	مشا3كة 	لسلطا� 	ملحلية 	لقطاm 	خلا} 

مبا فيه 	ملنظما� غC 	حلكومية
 rملجتمع �ملــــد�، مبا فيه �ملنظما6 غ�< gنرحب باملســــا ة �إل�ابية مــــن جانب �لقطا� �خلا  - ١٧٢
�حلكومية، � تشجيع >تنفيذ بر�مج �لتنمية >حقو] �إلنسا5، >نؤكد ' ية �ستمر�� مشا�كتها 

مع �حلكوما6 >�ألمم �ملتحد� >�ملنظما6 �لد>لية �ألخرf � هذn �ملجاال6 �لرئيسية.
>نرحب باحلو�� بني تلك �ملنظما6 >�لد>, �ألعضا�، على �و ما ع%6 عنه '>0 جلسا6 �ملناقشة   - ١٧٣

.gحلكومية >�ملجتمع �ملد� >�لقطا� �خلا� rلر¼ية باجلمعية �لعامة مع ممثلي �ملنظما6 غ� rغ
 Dتضطلع به �لســــلطا6 �ملحلية � �ملســــا ة � حتقيق �ألهد� Iعلى �لد>� ��ا< �لذ Jنشــــد<  - ١٧٤

�إلمنائية �ملتفق عليها J>لي[، مبا فيها �ألهد�D �إلمنائية لأللفية.
>نشــــجع �ألخــــذ بأســــاليب �ألعمــــا, �لتجا�يــــة �ملســــؤ>لة، >منها مثــــًال تلك �لــــQ ير>� �ا   - ١٧٥

�التفا] �لعاملي.
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ميثا/ 	ألمم 	ملتحد*
بالنظر 01 '5 \لس �لوصاية � يعد �تمع >� تتبق له 'Iّ >ظائف، ينبغي لنا '5 �ذD �لفصل   - ١٧٦
�لثالــــث عشــــر من �مليثا] >'5 �ذD كذلك �إلشــــا��6 01 �ملجلس �لــــو��J� � �لفصل �لثا� 

عشر.
>�1 نأخذ � �العتبا� قر�� �جلمعية �لعامة ٥٢/٥٠ �ملؤ�Â ١١ كانو5 �أل>,/Jيسم% ١٩٩٥،   - ١٧٧
>�1 نشــــr 01 �ملناقشــــا6 ��6 �لصلة �لQ 'جرִדا �جلمعية �لعامة، >�1 نضع � �عتبا�نا �لســــبب 
 ��ألساســــي �لذJ Iعا 01 1نشــــا� �ألمم �ملتحد�، >�1 ننظر 01 مســــتقبلنا �ملشــــتر�، نقر� 1لغا

�إلشا��6 01 ”�لد>, �ملعاJية“ �لو��J� � �ملو�J ٥٣ >٧٧ >١٠٧ من �مليثا].
>نطلب 01 \لس �ألمن '5 ينظر � تشكيل جلنة �أل�كا5 �لعسكرية >� 'مر >اليتها >'ساليب   - ١٧٨

عملها.
�جللسة �لعامة ٨
١٦ 2يلو>/سبتم6 ٢٠٠٥

٤٦
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