
 
 
 
 
 

ااستعرااضض عامم  
	  

	  
	تقرير األمني العام لألمم املتحدة: حياة كرمية للجميع  

 املتحدة، لألمم اإلمنائية األهداف بلوغ صوب’’ عنوان حتت العامة اجلمعية رئيس ينظمها اليت اخلاصة املناسبة يف
 حياة’’ املعنون تقريره األعضاء الدول على املتحدة لألمم العام األمني سيعرض سبتمرب،/أيلول 25 يف ستعقد اليت

 يف احملرز التقدم عن سنوية تقارير يقدم أن العام األمني إىل طلبت قد العامة اجلمعية وكانت‘‘. للجميع كرمية
 املضي أجل من اخلطوات من املزيد الختاذ توصيات يقدم وأن ،2015 عام حىت لأللفية اإلمنائية األهداف حتقيق
. التقرير لذلك عام استعراض أدناه ويرد. 2015 عام بعد ملا للتنمية املتحدة األمم خبطة قدماً  

	  
•  يواجه الفقر، على والقضاء واالستدامة والعدالة والرخاء والسالم الكرامة أجل من سعيه يف العامل، بات 

.مسبوقة غري فارقة استعجال حلظة 	  
	  

• – تارخيية فرصة هي هذه   على كوكبنا ووضع الفقر على القضاء على القادر اجليل نكون أن مقدورنابف 
. األوان فوات قبل مستدام مسار 	  

	  
•  النمو وحتقيق الفقر على للقضاء أكرب جهود حشد بشأن العام لألمني العامة الرؤية التقرير هذا وجيمل 

 تغريات شهد عامل يف العاملية للتحديات التصدي كيفية التقرير ويتناول. للجميع والشامل املستدام
. اجلديدة األلفية عمر من عاماً 13 مدى على جذرية 	  

	  
•  إىل الولوج ويقتضي. حياتنا تشكيل اجلديدة التكنولوجيات وتعيد جديدة؛ اقتصادية قوى ظهرت فقد 

.االستجابة على قادراً وإطاراً جديدة رؤية جديد عصر 	  
	  

•  قدماً املضي إىل ساعية التغيريات، هذه مواجهة يف املتحدة األمم يف عضواً دولة 193 اآلن وتكافح 
. جديدة دولية إمنائية خطة تضع وهي الفقر من للحد جبهودها والتعجيل 	  

	  
•  وتلك. متغري عامل يف الناس احتياجات تلبية أجل من ا تعمل اليت الطريقة جتديد تعيد املتحدة األمم إن 

. األساسية شواغلهم عن العامل حول الناس آراء املتحدة األمم استطلعت وقد مسبوقة، غري مهمة
. شخص مليون من أكثر للدعوة واستجاب 	  

•  ملواجهة واألفراد اموعات من كوكبة وراءها حشدت لأللفية اإلمنائية األهداف بأن العام األمني ويقر 
. وجوه عدة من البشرية التنمية جمال يف ملحوظاً تقدماً اجلهود هذه وحققت. العديدة بأبعاده الفقر 	  



	  
•  غري األطفال عدد يف اخنفاض حتقق فقد: اإلمنائية األهداف من بكثري يتعلق ما يف كبري تقدم أحرز وقد 

 األمهات عدد واخنفض. العمر من اخلامسة سن قبل ميوتون الذين األطفال عدد ويف بالدراسة، امللتحقني
. املهمة إجناز أجل من اجلهود تكثيف يتعني يزال ال أنه بيد. الوالدة أثناء حيان تفقدن الاليت 	  

	  
•  ثاين فانبعاثات. املناخ تغري بسبب املاضي العقد خالل حتققت اليت املكاسب من كثرياً اخلطر ويتهدد 

 فقدان ويستمر. املائة يف 46 بنسبة 1990 عام يف عليه كانت مما أعلى اآلن أصبحت الكربون أكسيد
 وحتمض والتصحر األراضي تدهور االنزعاج يثري حنو على ويتواصل سريعة، خبطى البيولوجي التنوع

. الغابات وفقدان األنواع بعض وانقراض احمليطات 	  
	  

•  قوية وسيلة يشكل أن ميكن عاملية أهداف وضع أن لنا أظهرت لأللفية اإلمنائية األهداف مع جتربتنا إن 
 على) 20+  ريو( املستدامة للتنمية املتحدة األمم مؤمتر يف البلدان اتفقت وقد. املشترك العمل حلشد
‘‘. فيها ومدجمة 2015 عام بعد ملا التنمية خطة مع متسقة’’ تكون‘‘ املستدامة التنمية أهداف’’ وضع
 أجل من لأللفية اإلمنائية األهداف صياغة من نطاقاً أوسع األهداف هذه صياغة تكون أن من مناص وال

. اجلديدة والشواغل التحديات مواجهة 	  
	  

•  بفضل مكاسب حتققت ولقد. جيدي ال وما جيدي ما فهم على لأللفية اإلمنائية األهداف ساعدتنا لقد 
. للجميع الشامل النمو تعزز اليت السياسات إدارة وحسن القوية الوطنية امللكية 	  

	  
•  ذلك يف شأا ضرورية أمور الالئقة واألجور الالئق والعمل للجميع الشامل االقتصادي النمو أن وتبني 

 وزيادة األساسية واهلياكل التعليم ويف األمراض، ومكافحة العامة الصحة نظم يف اهلادف االستثمار شأن
. الزراعية اإلنتاجية 	  

	  
•  رأس على لأللفية اإلمنائية األهداف بشأن ووعود التزامات من به تعهدنا مبا الوفاء يظل أن وجيب 

 هلا، املرسوم املسار عن بعداً األكثر لأللفية اإلمنائية األهداف على التركيز إىل حباجة وإننا. أولوياتنا
 بلوغ يف النجاح وحتقيق. منواً البلدان أقل مثل اإلمنائية، التحديات أقسى تواجه اليت البلدان وعلى

. املقبلة اإلمنائية اخلطة عليه تقوم أن ميكن متيناً أساساً سيوفر لأللفية اإلمنائية األهداف  
•  هناك يوم، 1000 من أقل سوى لأللفية اإلمنائية األهداف لبلوغ املستهدف املوعد عن يفصلنا ال وإذ 

 مثانية كل بني فمن. كثرية جماالت يف باجلرأة تتسم إجراءات واختاذ التقدم بإحراز التعجيل إىل حاجة
 أثناء مينت النساء من حتصى ال أعداد وهناك. اجلوع من يعاين شخص هناك العامل، نطاق على أشخاص
 الصحية املرافق إىل يفتقرون شخص مليون 2.5 من أكثر وهناك. إلنقاذهن السبل لدينا بينما الوالدة
 خطري، تدهور من مواردنا قاعدة وتعاين. بينها وفيما البلدان داخل قائمة التفاوتات تزال وال. احملسنة
 يعاين عامل يف  ذلك كل وحيدث السمكية، األرصدة وفقد األنواع وانقراض الغابات فقد استمرار مع

.املناخ تغري آثار من أصالً 	  
	  



•  وميكن للقياس قابلة أهداف وضع إىل 2015 عام بعد ملا للتنمية خطة بشأن العام األمني رؤية وتدعو 
 مجيع على للتطبيق وقابلة طابعها يف شاملة وتكون السواء على والعاملية احمللية األوضاع مع تكييفها
.البلدان 	  

	  
• ) 1: (يلي ما 2015 عام بعد ملا التنمية خطة بشأن الظهور يف اآلخذة للرؤية الرئيسية العناصر وتشمل 

 من املستدامة، التنمية) 2( اجلميع؛ ومشول والنامية املتقدمة البلدان مجيع تعبئة أجل من العاملي، الطابع
 الفقر إاء على واضح بشكل التركيز ذلك يف مبا العامل، تواجه اليت املترابطة التحديات معاجلة أجل
 مدعومة كرمية، وظائف تكفل اليت للجميع الشاملة االقتصادية التحوالت) 3( أشكاله؛ جبميع املدقع

 السالم) 4( واإلنتاج؛ االستهالك من مستدامة أمناط حنو التحول أجل من املستدامة، بالتكنولوجيا
 مببدأ تقر جديدة، عاملية شراكة إقامة) 5( التمكينية؛ وعناصرها التنمية نواتج من كاثنني حلوكمة،وا

 لوسائل وامتالكنا اجلديدة الرؤية ذه التزامنا كفالة أجل من املتباينة، ولكن املشتركة، املسؤوليات
 باملؤسسات الدويل اتمع متتع كفالة أجل من ،“منها للغرض صاحلة”تكون أن) 6( تنفيذها؛
.الوطين الصعيد على املستدامة التنمية خطة تنفيذ حتديات ملواجهة السليمة واألدوات 	  

 
•  من ممكن هو ما كل بذل) 1: (يلي مبا القيام إىل الدويل واتمع البلدان تقريره يف العام األمني ويدعو 

 على وتقوم شاملة تكون 2015 عام بعد ملا خطة اعتماد) 2( لأللفية؛ اإلمنائية األهداف حتقيق أجل
) 4( اجلديدة؛ اخلطة دعم أجل من واتساقاً فعالية أكثر باستجابة القيام) 3( املستدامة؛ التنمية حتقيق
. 2015 عام إىل الطريق خريطة يف الوضوح توخي 	  

 
– املتحدة باألمم اإلعالم شؤون إدارة عن صادرة 2013 سبتمرب/أيلول   

	  


