
 
 

 صحيفة الوقائع
 

  باألهداف اإلمنائية لأللفيةاملعنيةقمة األمم املتحدة 
 ٢٠١٠ سبتمرب ٢٢-٢٠اجتماع قادة العامل يف نيويورك من 

 لدعم التقدم ضد الفقر
 

إعالن األلفية من أجل عامل  بوعدالدويل أن يفي اجملتمع  املليارات من األشخاص الذين يتطلعون إىل  آمالجيب أال خنذل"
 ".دعونا نلتقي يف سبتمرب للوفاء بالوعد. فضلأ

 
  األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون-

  
  ماذا

، من (MDGs)، وهو التاريخ احملدد لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ٢٠١٥مع مخس سنوات فقط باقية حىت عام 
رفيع املستوي للجمعية العامة لعام الياً االجتماع العام املقرر أن جيتمع قادة العامل معاً يف هذه القمة اليت ُيطلق عليها رمس

اإلجراءات امللموسة لتحقيق األهداف اإلمنائية ربنامج وذلك الستعراض سبل التقدم، وحتديد الثغرات وااللتزام ب ،٢٠١٠
األعمال بإعالن و ملؤسساتوا من املتوقع أن يقوم قادة اجملتمع املدينكما أنه  .دولياً املتفق عليها لأللفية وأهداف التنمية

إيل تصرحيات قادة العامل واجتماعات املوائد املستديرة بشأن القضايا ة باإلضاف .مبادرات جديدة للتعجيل من هذا التقدم
  .مبادرات معينةعلى واليت من املتوقع أن تركز البارزة، وعدد من األحداث اجلانبية  الرئيسية

 
 ملاذا

ملدة مخسة عشر عاماً استمرت ، اجتمع العامل معاً يف جهود ٢٠٠٠لفية يف سبتمرب ، ويف اجتماع األىمنذ عقد مض
معدل يف تقليص ات رئيسية على الرغم من أن هناك عددا من الدول قد حققت جناح .حملاربة الفقر واجلوع واملرض

 وحماربة ،مياه نقية على وتوسيع نطاق احلصول ، وحتسني صحة األطفال، باملدارسااللتحاق وحتسني معدالت ،الفقر
 بدون األهداف يف بلدان كثريةُتحقّق العديد من من املتوقع أال و، كان التقدم متفاوتاًوقد . وداء السل واإليدز املالريا

 .بذل جهود إضافية
 

  



  
  من

ملتوقع ومن ا. املؤسسات والقطاع اخلاصو النشطة املواطنني مجاعاتع القادة من  مبالتعاونرؤساء الدول واحلكومات، 
" عبد السالم تركيعلى "اجلمعية العامة ئيسي ، ور"بان كي مون"البيانات االفتتاحية األمني العام لألمم املتحدة أن يلقي 

  .)٦٥، والذي من املقرر أن يرأس اجللسة سويسرامن " (جوزيف ديس"، و)٦٤اجللسة  رئيس، ليبيامن (
 

 مىت
 .رفيع املستوي للجمعية العامة باألمم املتحدةالنوي قبل النقاش السمباشرة ، ٢٠١٠سبتمرب  ٢٢ – ٢٠

 
 أين

 مقر األمم املتحدة، نيويورك
 

 اجلدول الزمين
 

 : وسائل اإلعالمحمط اهتمامالتقارير واألحداث املختارة 
 

لدائمني للتجهيز لقمة األهداف اإلمنائية لأللفية مع املمثلني ااجلمعية العامة املشاورات احلكومية يبدأ رئيس ، مارس ٤
 .دعونا نلتقي يف سبتمرب للوفاء بالوعد. لدمنارك والسنغال كميسرين للمداوالتل

 
 إىل احلكومات ووسائل ،*الوفاء بالوعدمؤمتر القمة، شامل عن ال هألمم املتحدة تقريرل يقدم األمني العام ، مارس١٦

 لتقرير املرفق اإلحصائيسوف يكون ( .العملوتوصيات الدروس املستفادة والثغرات  ووحتديد النجاحات اإلعالم
 )بريلأ الذي يقدمه األمني العام متاحاً يف *القمة

 
البنك الدويل مؤشرات التنمية العاملية وتقرير الرصد العاملي، مع التركيز على التقدم وسياسة التوصيات يصدر  أبريل،

 . العاصمةناجتماعات البنك يف واشنطباأللفية، وذلك باالتصال لألهداف اإلمنائية 
 

  تقرير لألهداف اإلمنائية لأللفية، وذلك بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي٣٠إصدار  من املقرر يونيو، –بريل أ
(UNDP)  تقرير جتميعي حتليل الدروس املستفادةيتناوليف يونيو، من املقرر أن . 

 
الدويل على صحة األمهات والصحة اإلجنابية، وهو اهلدف الذي ال يزل " املرأة نبع احلياة"تركيز مؤمتر  ، يونيو٩-٧

  ).العاصمة واشنطن(األضعف على اإلطالق يف حتقيقه هو التقدم 
 
 ملديناجملتمع ا ولعامة جلسات استماع غري رمسية مدهتا يومان مع املنظمات غري احلكوميةجلمعية ااعقد  ت يونيو،١٥-١٤

  .قمة األهداف اإلمنائية لأللفيةؤمتر  ملالتحضرييةعملية الوالقطاع اخلاص كجزء من 



 
 بشأن كل هدف، بناًء على بيانات التقدمأحدث  * ٢٠١٠تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعام يقدم ، أواخر يونيو

  .املستويني اإلقليمي والعاملي على تحدة وكالة دولية ووكاالت تابعة لألمم امل٢٠من اإلحصاءات املقدمة من أكثر 
  
إىل تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لهو مطلوب  بشأن مااً  دولياًتقييمباإلضافة إىل تقدمي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و

محلة اسطة خاصة بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لكل دولة بوبطاقة درجات إصدار سيتم مؤمتر قمة جمموعة الثماين، 
  .األلفية ومعهد التنمية اخلارجية

  
 العاملي باألمم املتحدة أعماله التنفيذية يف نيويورك لتقييم كيفية مسامهة االتفاقيبدأ مؤمتر قمة قادة  ، يونيو٢٥-٢٤

 .القطاع اخلاص يف حتقيق األهداف
  

 التقدم سبل باألمم املتحدة لبحث اعياالجتماالقتصادي وجيتمع وزراء احلكومة مبقر اجمللس ، يوليو ٢ –يونيو  ٢٨
  .حتسني التعاون اإلمنائي واملساعدةحتديد كيفية و ،)اهلدف الثالث(املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة لتحقيق 

  
البيانات والتوصيات * تقرير فرقة العمل املعنية بالقصور عن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةيقدم  ،منتصف سبتمرب

اليت متت الدين وغريها من عوامل الشراكة اإلمنائية ختفيف  والتجارة و الدولية بشان املساعدةااللتزاماتة تلبية كيفيحول 
  .اهلدف الثامن من األهداف اإلمنائية لأللفيةالدعوة إليها يف 

مع املتعلقة بالطفل،  حتقيق األهداف السنوي حولتقريرها ) اليونيسيف( أن تطلق منظمة األمم املتحدة للطفولة املقررمن 
 .األهداف اإلمنائية لأللفيةعلى التركيز 

 
 واختاذ إجراءاتالتصدي للفقر  مبادرة تتضمن ،تعبئة واسعة للمجتمع املدينحشد  ، سبتمرب١٩-١٧

 
 .ة العامة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفيةيرفيع املستوي للجمعال العام لالجتماعالرمسية تشري إىل التقارير * 

 
 

   :التصاالت اإلعالميةا
سئويل االتصاالت مبنظومة األمم املتحدة ودليل التليفونات واملزيد من املعلومات، يرجى االطالع مبحصول على قائمة لل

  .millenniumgoals/org.un.wwwعلى املوقع اإللكتروين 
 

  مم املتحدةاأل ب اإلعالمشؤونإدارة 
  org.un@donlon، ١+ ٢١٢ ٩٦٣ ٦٨١٦: مارتن دونلن

  org.un@pascale، ١+ ٢١٢ ٩٦٣ ٦٨٧٠: براجايت باسكال
  org.un@ilandhav، ١+ ٨٦٠ ٥٧٥ ٧٦٩١: ليندون هافيالند



   ليست وثيقة رمسية–وسائل اإلعالم ل
 

  ٢٠١٠ مارس ١٠ اعتبارا من ساريةاملعلومات  -األمم املتحدة ب اإلعالم  شؤونإدارةإصدار 


