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  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/68/L.4( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

يف سـياق متابعـة اجلهـود        الـيت أقيمـت   الوثيقة اخلتامية للمناسبة اخلاصة       - ٦٨/٦
  تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةلاملبذولة 

  
 إن اجلمعية العامة  

  :امية التاليةالوثيقة اخلت تعتمد  
  

يف سـياق متابعـة اجلهـود املبذولـة         الـيت أقيمـت     الوثيقة اخلتاميـة للمناسـبة اخلاصـة        
  تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةل

حنن، رؤساء الدول واحلكومات ورؤساء الوفـود، قـد اجتمعنـا يف مقـر األمـم املتحـدة                    - ١

اجلمعيـة العامـة السـتعراض التقـدم        نيويورك يف إطار املناسـبة اخلاصـة الـيت دعـا إليهـا رئـيس                يف  

وقـد أخـذت مـداوالتنا      . احملرز صوب حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ورسـم آفـاق املـستقبل               

  .بعني االعتبار أصوات الناس يف العامل قاطبة وراعت ما عربت عنه من شواغل وأولويات

 فـالزمن   ،عاجلـة  بـصورة    ضـرورة التحـرك   دى  حتدونا عزميـة قويـة وإدراك ملـ       إننا جنتمع     - ٢

 بتلـك وجنـدد التزامنـا   .  يومـا  ٨٥٠ يقـل عـن    حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة       الباقي على موعد  

  . ٢٠١٥حبلول عام  حتقيقهااألهداف ونؤكد تصميمنا على تكثيف كل اجلهود من أجل 

فقـد أتاحـت األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          . وحنن نرحب مبا حتقق من إجنازات حىت اآلن         - ٣

ــ ــدم   رؤي ــد . مــشهودة مــشتركة وســامهت يف إحــراز تق ــدم هــام وكــبري  وق ــوغ أحــرز تق  يف بل

  . الغايات شىت

ــق األهــداف ومــن         - ٤ ــور حتقي ــيت تعت ــا قلقــون مــن مظــاهر التفــاوت والثغــرات ال غــري أنن

إن لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة أمهيــة حامســة يف تلبيــة  . الــيت مــا زالــت ماثلــة اجلــسامالتحــديات 

األجــل  ومــن الــضروري، وحنــن نقتــرب مــن ،البلــدان الناميــة لــشعوبساســية االحتياجــات األ
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 يف التعجيـل بـإحراز التقـدم     مـن أجـل      بذل جهود ال تعرف الكلل    ،  ٢٠١٥ احملدد أال وهو عام   

  .األهدافمجيع حتقيق 

ــدان أشــد و  - ٥ ــاالبل ــي   احتياج ــا ه ــا ودعمن ــرإىل اهتمامن ــدان  أكث ــة  البل ــن  النامي ــا ع ختلف

رك التحـديات واالحتياجـات اخلاصـة ألقـل البلـدان منـوا وأن معظـم البلـدان         وإننـا نـد  . الركـب 

حققتـه مـن تقـدم      ممـا   رغم  على ال ،   اإلمنائية لأللفية   األهداف حتقيقما زالت بعيدة عن      األفريقية

مثري لإلعجاب، وأن البلـدان الـيت تـشهد نزاعـات أو متـر مبراحـل مـا بعـد انتـهاء الـرتاع تواجـه                          

  .٢٠١٥األهداف حبلول عام  قيقحتالتحديات يف  أصعب

وإننا نسلم بالتحديات واالحتياجات اخلاصة للدول اجلزرية الـصغرية الناميـة وللبلـدان               - ٦

العديد منها أن يبلغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلـول         مقدورالنامية غري الساحلية اليت ليس يف       

ــيت   . ٢٠١٥عــام  ــضا بالتحــديات اخلاصــة ال ــسلم أي ــري  شعوب الرازحــةتواجههــا الــ ون  حتــت ن

 الـسكان  يواجههـا ونعتـرف بالتحـديات الـيت    .  إىل بلـوغ األهـداف  ااالحتالل األجنيب يف سعيه 

معقـدة ويف املنـاطق املنكوبـة       نـسانية   إيف املنـاطق املتـضررة مـن حـاالت طـوارئ             الذين يعيشون 

سـطة  املتوان مبا يواجهـه العديـد مـن البلـد    أيضا نسلم وباإلرهاب فتعوقهم عن بلوغ األهداف،     

  .من حتديات خاصة يف هذا الصددالدخل 
  

  بإحراز التقدمالتعجيل 

نعيد تأكيد التزامنا بالوثيقة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة                    - ٧

وتتـيح التقـارير الـسنوية املعـدة     . )١(٢٠١٠يف عـام     الـذي عقـد   األهداف اإلمنائية لأللفية    ب املعين

 الـيت يـشتد فيهـا االحتيـاج جلهودنـا أكثـر مـن غريهـا              للمجاالت   حديثة تقييمات   عن األهداف 

  .أولوياتنا وحتديدوستكون مصدر عون لنا يف بلورة جنا 

ألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة الـيت مـا زال           ل إيالء االهتمام بوجـه خـاص     ونعقد العزم على      - ٨

، ومنـها األهـداف املتـصلة بالقـضاء        قيقهـا حتحتقيقها بعيد املنال واألهداف الـيت تعثـر التقـدم يف            

على الفقر واجلوع وتوفري التعليم االبتدائي للجميع وخفض وفيات األطفال وتعمـيم خـدمات               

ــاه وشــبكات       ــوفري املي ــة وت ــة، مبــا يف ذلــك الــصحة النفاســية، واالســتدامة البيئي الــصحة اإلجنابي

ت اهلادفـة املنـسقة يف كـل      مـن اإلجـراءا    مـا يلـزم   وحنـن عـازمون علـى اختـاذ         . الصرف الـصحي  

نفـي مبـا   و التدخالت اليت أثبتـت جـدواها   وسنعمل على توسيع نطاق . واحد من هذه ااالت   

_______________ 

  .٦٥/١القرار   )١(
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قطعناه على أنفـسنا مـن تعهـدات ونعـزز دعمنـا جلميـع املبـادرات القيمـة اجلاريـة، مبـا يف ذلـك               

  .)٢(يقياة اجلديدة من أجل تنمية أفرالدويل لتنفيذ الشراكعلى الصعيد الدعم  تقدمي

كفالــة التقــدم علــى إحراز وســوف حنــرص يف مجيــع مــا نبذلــه مــن جهــود للتعجيــل بــ    - ٩

. الفئـات ضـعفا وحرمانـا     أشـد   علـى    بوجـه خـاص   مشاركة واسـتفادة اجلميـع، وسـوف نركـز          

 األشــخاص فقــرا علــى مكافحــة اجلــوع وحتــسني الــدعم   أشــدفسنــسعى، مــثال، إىل بنــاء قــدرة

 ضـعفا ألطفـال  ألشـد ا  املناطق عوزا وحتـسني فـرص التعلـيم      أشد املقدم للنساء الالئي يضعن يف    

  .تائج تعلمهمون

وحيثما كانت اجلهـود ماضـية صـوب غايتـها عمومـا وكـان الـزخم موجـودا، سـوف                    - ١٠

ففــي مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة  .  وتدعيمــهى ذلــك مــن أجــل احملافظــة علــ قــصارانانبــذل 

هدف تعمـيم االسـتفادة مـن     حتقيقذولة من أجل اإليدز، مثال، سوف نعزز اجلهود املب  /البشرية

حبلـول  وتـوفري الرعايـة والـدعم يف هـذا اـال            فريوس نقص املناعة البشرية     من  خدمات الوقاية   

 الــيت حتققــت يف جمــال مكافحــة داءي املــشهودةوســوف حنــافظ علــى املكاســب . ٢٠١٥عــام 

  .نستفيد منها يف مضينا قدماول املالريا والس

الـيت هلـا   وجلميـع القطاعـات    على مجيـع النـهج الـيت تكـون شـاملة           بشدة وسوف نركز   - ١١

  بأن تعزيز املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني النـساء والفتيـات          ونسلم بوجه خاص  . تأثري مضاعف 

وسـنعمل بعـزم علـى    .  اإلمنائيـة لأللفيـة  األهـداف  مجيـع حتقيـق   حنـو إمنا هو أساس وحمرك التقدم  

 النــساء والفتيــات القــضاء علــى كــل احلــواجز الــيت تعيــق متكــني تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني و

  .جمتمعاتنا يف
  

  الشراكة العاملية من أجل التنمية

ونـسلم  . نؤكد الـدور املركـزي الـذي يؤديـه تعزيـز الـشراكة العامليـة مـن أجـل التنميـة                  - ١٢

منائيــة األهــداف اإل حتقيــق، ونــشدد علــى أن علــى الــصعيد الــوطينبأمهيــة امــتالك زمــام األمــور 

بيئـة دوليـة    يئـة   الـدويل و   على الـصعيد  اجلهود الوطنية    دعم يقتضي   ٢٠١٥لأللفية حبلول عام    

 مـن القطـاعني العـام واخلـاص علـى الـصعيدين احمللـي والـدويل               حشد مجيـع املـوارد       وإن. اتيةؤم

  .الصدد أمر بالغ األمهية يف هذاعلى حنو فعال واستعماهلا 

وسـيادة القـانون والـشفافية       الرشـيد  حقوق اإلنـسان واحلكـم       ونعيد تأكيد أمهية تعزيز     - ١٣

  .واملساءلة على األصعدة كافة

_______________ 

)٢(  A/57/304املرفق ،.  
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يف إطار الشراكة العامليـة مـن أجـل         اليت مت التعهد ا   وندعو إىل تنفيذ مجيع االلتزامات        - ١٤
تقـارير فرقـة العمـل املعنيـة برصـد ثغـرات           حددت يف سد الثغرات اليت    ل  على حنو عاجل   التنمية

ــة تنفيــ   هــدفيف حتقيــقالتقــدم إحراز ونؤكــد ضــرورة التعجيــل بــ . ذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفي
ــسبة   ــام       ٠.٧ختــصيص ن ــول ع ــة حبل ــة الرمسي ــساعدة اإلمنائي ــومي اإلمجــايل للم ــدخل الق ــن ال  م

البلـدان  ب ويـب .  يف املائـة ألقـل البلـدان منـوا         ٠.٢٠ و   ٠.١٥، تشمل ما يتـراوح بـني        ٢٠١٥
، فيمـا  تومجاعـا  ىدافـر أن تعجل بالوفاء بااللتزامات اليت قطعتها علـى نفـسها،      املتقدمة النمو   

  .لق باملساعدة اإلمنائية الرمسيةيتع

  .ونؤكد ضرورة اخنراط قطاع األعمال التجارية يف املمارسات التجارية املسؤولة  - ١٥
  

   ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 

ــل   وازامللقــد عقــدنا العــزم علــى أن نقــوم، بــ    - ١٦ ــة إىل التعجي اة مــع تكثيــف اجلهــود الرامي
 تـستند إىل  ٢٠١٥بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، بصياغة خطـة متينـة للتنميـة ملـا بعـد عـام                

 بعـــــد وتتـــــصدى األهـــــداف وتكمـــــل األعمـــــال الـــــيت مل تنجـــــز  أرســـــتهااألســـــس الـــــيت 
  .املستجدة للتحديات

 وبالوثيقـة  )٣(أللفيـة ألمـم املتحـدة ل    الن ا وإننا إذ منـضي قـدما، نعيـد تأكيـد التزامنـا بـإع               - ١٧
 للمـؤمتر الـدويل لتمويـل        وتوافـق آراء مـونتريي     )٤(اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة      

الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر املتابعـة الـدويل لتمويـل            :  وإعالن الدوحـة بـشأن متويـل التنميـة         )٥(التنمية
ــذ تو    ــين باســتعراض تنفي ــة املع ــونتريي التنمي ــق آراء م ــة  )٦(اف ــائق اخلتامي ــؤمترات  جل والوث ــع امل مي

ــة        ــصادية واالجتماعي ــادين االقت ــم املتحــدة يف املي ــدها األم ــيت تعق ــة ال ــؤمترات القم ــسية وم الرئي
  .النصوص تلكواملبادئ املكرسة يف القيم ب االسترشادوسنواصل . والبيئية

، ويـشمل ذلـك يف مجلـة        )٧(والتنميـة ونعيد تأكيد مجيع مبادئ إعالن ريو بـشأن البيئـة             - ١٨

ــدأ املــسؤوليات املــشتركة و   ــةاملأمــور مب ــه تباين ــه يف    يف الوقــت ذات ــى النحــو املنــصوص علي ، عل

  .اإلعالن من ٧ املبدأ
_______________ 

  .٥٥/٢القرار   )٣(

  .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٤(

 ٢٠٠٢مــــارس / آذار٢٢- ١٨ مــــونتريي، املكــــسيك، تقريــــر املــــؤمتر الــــدويل لتمويــــل التنميــــة،   )٥(
  .، املرفق١، الفصل األول، القرار A.02.II.A.7)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (

  .، املرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٦(

، ١٩٩٢يونيـه   / حزيـران  ١٤- ٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جـانريو،              )٧(
، ) والتـصويب A.93.I.8منشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع      (لقرارات اليت اختذها املؤمتر  االد األول،   

  .، املرفق األول١القرار 
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 التــزام اتمــع الــدويل ٢٠١٥وقــد صــممنا علــى أن تعــزز خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام     - ١٩

ونؤكـد الـضرورة القـصوى للقـضاء علـى الفقـر        . بالقضاء على الفقر وحتقيـق التنميـة املـستدامة        

ونـسلم  . ونلتزم بالعمل على ختليص البشرية مـن بـراثن الفقـر واجلـوع علـى سـبيل االسـتعجال          

 اتبـاع  ضـرورة التنميـة املـستدامة، ونـشدد علـى     حتقيـق   بني القـضاء علـى الفقـر و     بالصلة الوثيقة 

ويقتـضي هـذا النـهج املتـسق العمـل مـن            . ج متسق يوازن بني األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة       

طـابع عـاملي تـسري علـى مجيـع البلـدان، يف         هلـا   أجل وضع إطار وحيد وجمموعة من األهداف        

أن أيـضا   وال بـد . ظل مراعاة تباين الظروف الوطنية واحتـرام الـسياسات واألولويـات الوطنيـة         

ة القـانون واملـساواة   يشجع ذلك النهج على حتقيق الـسالم واألمـن واحلكـم الـدميقراطي وسـياد         

  .بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للكافة

مفاوضات حكومية دولية يف مستهل دورة اجلمعيـة العامـة           بدء عملية وقد قررنا اليوم      - ٢٠

  .٢٠١٥د خطة التنمية ملا بعد عام التاسعة والستني تفضي إىل اعتما

ثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم         الو مبوجـب حاليـا    املـضطلع ـا    التقدير بالعمليات    وه مع ونن  - ٢١

 الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعـين بأهـداف    يف إطار وخباصةاملتحدة للتنمية املستدامة،    

 طـرح عمليـة  ب و، املعنية بتمويل التنمية املستدامةة الدوليةالتنمية املستدامة وجلنة اخلرباء احلكومي    

هــذه العمليــات  العمــل يف إطــارى إجنــاز علــوحنــث . تيــسري التكنولوجيــالآليــة لوضــع خيــارات 

  .٢٠١٤سبتمرب /سريعة حبلول أيلولبطريقة شاملة متوازنة 

سامهات مبــ باالســتعانة )٨(جتمــاعهــذا االوميثــل التقريــر الــذي قدمــه األمــني العــام قبــل   - ٢٢

 ومـشاورات  ٢٠١٥ املعين خبطـة التنميـة ملـا بعـد عـام      فريق الشخصيات البارزة الرفيع املستوى    

مـسامهة قيمـة      وشـبكة حلـول التنميـة املـستدامة        عة األمم املتحدة اإلمنائية واالتفاق العاملي     جممو

  .يف مداوالتنا

 علـى امتـداد الـسنة املقبلـة مـن           ٢٠١٥اإلعداد خلطة التنمية ملا بعد عـام        يف  د  اوسيستف  - ٢٣

 عــام خطــة التنميــة ملــا بعــد“مناســبات اجلمعيــة العامــة الــيت ســيعقدها رئيــسها بــشأن موضــوع 

  .”متهيد السبيل: ٢٠١٥

تركــز  خطــة شــاملة ٢٠١٥ إذ نــسعى إىل أن تكــون خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام ،وإننــا  - ٢٤

 اجلهــاتمــسامهات مجيــع  تــضمعمليــة حكوميــة دوليــة شــفافة إرســاء  النــاس، نتطلــع إىل علــى

الـسلطات   اتمع املدين واملؤسـسات العلميـة ومؤسـسات املعرفـة والربملانـات و             وخباصةاملعنية،  

  .احمللية والقطاع اخلاص

_______________ 

)٨( A/68/202 و Corr.1. 
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. وسنعتمد على الدعم القوي ملنظومة األمم املتحدة يف مجيع ما سنقوم بـه مـن أعمـال                  - ٢٥

 تقريــرا يــدمج فيــه مجيــع املــسامهات  ٢٠١٤ونــدعو األمــني العــام إىل أن يقــدم قبــل ايــة عــام  

يف  سـتبدأ  الدوليـة الـيت    املتاحة حىت ذلك احلني ليكـون مبثابـة مـسامهة يف املفاوضـات احلكوميـة              

  .اجلمعية العامة التاسعة والستنيدورة  مستهل

قمــة علــى مــؤمتر وســوف تتــوج املرحلــة األخــرية مــن العمــل احلكــومي الــدويل بعقــد     - ٢٦

 العتماد خطة التنمية ملا بعـد عـام   ٢٠١٥سبتمرب /مستوى رؤساء الدول واحلكومات يف أيلول  

يف الوقـت املناسـب مـشاورات حكوميـة        جيـري  أن   رئيس اجلمعيـة العامـة     إىلونطلب  . ٢٠١٥

  . القمة مؤمتردولية لالتفاق على طرائق تنظيم عقد

  ٣٢اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ أكتوبر/ تشرين األول٩

  


