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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/60/L.1( دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية[
 

 ٢٠٠٥لعام القمة العاملي مؤمتر  نتائج - ٦٠/١
 

 إن اجلمعية العامة 
 :٢٠٠٥  لعاملقمة العامليؤمتر ا النتائج التالية ملتعتمد 

 
 ٢٠٠٥  لعامالقمة العامليمؤمتر نتائج 
 القيم واملبادئ - أوال
نيويورك من املتحدة يف مقر األمم واحلكومات، قد اجتمعنا يف ن، رؤساء الدول حن - ١

 .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ إىل ١٤
 هومبادئ األمم املتحدةميثاق قاصد  إمياننا باألمم املتحدة والتزامنا مبمن جديدنؤكد  - ٢

هارا وعدال، إلرساء عامل أكثر سلما وازدغىن عنها  اليت متثل أسسا ال ،والقانون الدويل
 .واملبادئملقاصد تلك االتام لحترام اال عزمنا على تعزيز ونكرر تأكيد

عند بزوغ  الذي اعتمدناه )١(ونؤكد من جديد إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية - ٣
م الذي تؤديه املؤمترات الرئيسية يبالدور الق نعتـرفو. فجر القرن احلادي والعشرين

يادين االقتصادي واالجتماعي واململيدانني دها األمم املتحدة يف ا القمة اليت تعقتومؤمترا
والوطين احمللي صعد  الفيها مؤمتر قمة األلفية، يف تعبئة اجملتمع الدويل على ، مبااملتصلة هبما

 . ويف توجيه أعمال األمم املتحدة،واإلقليمي والعاملي

_______________ 
 .٥٥/٢انظر القرار  )١(
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احلرية، واملساواة، والتضامن، ونؤكد من جديد أن قيمنا األساسية املشتركة، ومنها  - ٤
والتسامح، واحترام مجيع حقوق اإلنسان، واحترام الطبيعة، واالشتراك يف املسؤولية، قيم 

 .العالقات الدوليةجمال أساسية يف 
ملقاصد  يف مجيع أحناء العامل وفقا م عادل ودائمعلى إحالل سالوحنن مصممون  - ٥
دعم املساواة ملؤازرة مجيع اجلهود الرامية إىل جديد من  أنفسنا وحنن نكرس. يثاق ومبادئهامل

واستقالهلا السياسي، واالمتناع يف سالمتها اإلقليمية ، واحترام يف السيادة بني مجيع الدول
مقاصد عالقاتنا الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا بأي شكل يتعارض مع 

زعات بالوسائل السلمية ووفقا ملبادئ العدالة املنادعم تسوية األمم املتحدة ومبادئها، و
حق الشعوب اليت ال تزال حتت السيطرة االستعمارية واالحتالل احترام ووالقانون الدويل، 

األجنيب يف تقرير مصريها، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، واحترام حقوق 
ني اجلميع دون متييز على أساس اإلنسان واحلريات األساسية، واحترام املساواة يف احلقوق ب

كل الدولية ذات الطابع العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين، والتعاون الدويل يف حل املشا
أو اإلنساين، والوفاء حبسن نية بااللتزامات املعقودة وفقا أو الثقايف  ي أو االجتماعاالقتصادي
 .للميثاق

ألحكام فعال متعدد األطراف، وفقا وجود نظام يد األمهية احليوية لونؤكد من جد - ٦
املترابطة وه للتحديات والتهديدات املتعددة األوج التصدي بشكل أفضل بغيةلقانون الدويل، ا

مع م واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان، الحتقيق تقدم يف جماالت السواليت يواجهها عاملنا، 
نلتزم بتعزيز وتقوية فعالية  الذي تقوم به األمم املتحدة، واألساسي على الدور التشديد

 .املنظمة عن طريق تنفيذ قراراهتا ومقرراهتا
.  يف ظل العوملةترابطمونعتقد أننا نعيش اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يف عامل  - ٧

عترف بأن أمننا اجلماعي يتوقف على ون. ي دولة أن تعيش مبفردها متاماوليس بإمكان أ
 .عرب الوطنيةالتهديدات للقانون الدويل، يف وجه التعاون الفعال يف الوقوف، وفقا 

على سبيل ونسلم بأن التطورات اجلارية والظروف الراهنة تقتضي منا أن نبادر  - ٨
ونلتزم بترمجة ذلك . والتحديات الكربىلتهديدات آلراء بشأن ايف اببناء توافق  االستعجال

زم وإصرار مبعاجلة األسباب اجلذرية التوافق يف اآلراء إىل عمل ملموس، مبا يف ذلك القيام حب
 .لتلك التهديدات والتحديات

م واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان متثل الدعائم اليت تقوم عليها ال بأن السعترفون - ٩
م ال بأن التنمية والسسلمون. منظومة األمم  املتحدة واألسس الالزمة لألمن والرفاه اجلماعيني

 .يعزز بعضها البعضو مترابطة واألمن وحقوق اإلنسان مسائل
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 يف حد ذاته وأن التنمية املستدامة متثل، أساسيونؤكد من جديد أن التنمية هدف  - ١٠
يف جوانبها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، عنصرا رئيسيا لإلطار العام ألنشطة األمم 

 .املتحدة
ران الوطين والدويل أم بأن احلكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين نعترفو - ١١

 . وللتنمية املستدامة وللقضاء على الفقر واجلوعأساسيان للنمو االقتصادي املطرد
تمتع الكامل جبميع ال أن املساواة بني اجلنسني وتعزيز ومحاية من جديدونؤكد  - ١٢

م الالتنمية والسب النهوض أمور ال غىن عنها يف  للجميعريات األساسيةاحلحقوق اإلنسان و
مصلحة يف االعتبار حتقيق  ملتزمون بتهيئة عامل صاحل لألجيال القادمة، يضع وحنن. واألمن

 .على أفضل وجهاألطفال 
 وترابطهاتكاملها د الطابع العاملي جلميع حقوق اإلنسان ويجدن نؤكد مو - ١٣

 .وتعاضدها
تسهم يف إثراء واعترافا منا بالتنوع يف العامل، نسلم بأن مجيع الثقافات واحلضارات  - ١٤

، نلتزمو.  بأمهية احترام وتفهم التنوع الديين والثقايف يف مجيع أحناء العاملونسلم. البشرية
م واألمن الدوليني، بالعمل على النهوض برفاه اإلنسان وحريته وتقدمه يف كل التعزيزا للس

 واحلضارات بني خمتلف الثقافاتفيما تشجيع التسامح واالحترام واحلوار والتعاون ومكان، 
 .والشعوب

الكفاءة ألمم املتحدة مزيدا من األمهية والفعالية ونظومة اونتعهد بأن نكفل مل - ١٥
 . تلك هي مسؤوليتنا املشتركة واملصلحة اليت تربط بيننا. املساءلةإمكانية و واملصداقية

تدابري اذ  العزم على هتيئة عامل أكثر سلما ورخاء ودميقراطية، وعلى اختنعقد ،وعليه - ١٦
الرئيسية األلفية وغريه من املؤمترات قمة  ملواصلة إجياد السبل لتنفيذ نتائج مؤمتر واقعية

يف للمشاكل عقدها األمم املتحدة، بغية إجياد حلول متعددة األطراف تومؤمترات القمة اليت 
 : التاليةةاجملاالت األربع

 التنمية • 

 م واألمن اجلماعيالالس • 

 ن وسيادة القانونحقوق اإلنسا • 

 تعزيز األمم املتحدة • 
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 التنمية - ثانيا
 وبشكل كامل املناسب على أن تتحقق يف الوقت تصميمنا اإلعراب عن بقوة نكرر - ١٧

عقدها تاألهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها يف املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت 
 ملتفق عليها يف مؤمتر قمة األلفية اليت وصفت بأهنامبا يف ذلك األهداف ااألمم املتحدة، 

 .للقضاء على الفقراملبذولة األهداف اإلمنائية لأللفية، واليت سامهت يف تكثيف اجلهود 
الرئيسية ومؤمترات القمة اليت ملؤمترات  على الدور احليوي الذي تؤديه اشددنو - ١٨

هبما يف تشكيل امليادين املتصلة جتماعي وتعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واال
 يف مما يسهمرؤية إمنائية واسعة النطاق ويف حتديد أهداف متفق عليها بصورة مشتركة 

 .االرتقاء حبياة البشر يف خمتلف أحناء العامل
والتنمية املطرد ونؤكد من جديد التزامنا بالقضاء على الفقر وتعزيز النمو االقتصادي  - ١٩

يف بعض اليت سجلت احلد من الفقر حاالت شجعنا تو. والرخاء الشامل للجميع املستدامة
 على تعزيز هذا االجتاه وتوسيع نطاقه لتعم فائدته الناس يف وحنن مصممون ،البلدان مؤخرا

 احملرز يف جمال البطيء واملتفاوت التقدمزلنا نشعر بالقلق إزاء  غري أننا ما. مجيع أحناء العامل
ونلتزم بتعزيز تنمية . لفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية األخرى يف بعض املناطقالقضاء على ا

القطاعات اإلنتاجية يف البلدان النامية لتمكينها من املشاركة مبزيد من الفعالية يف عملية 
  مجيع اجلهات إجراءات عاجلة، مبا يفأن تتخذونشدد على ضرورة .  منهاالستفادةالعوملة وا

 .تلقي املزيد من الدعم الدويليدعمها ت وجهود إمنائية وطنية أكثر طموحا  استراتيجياذلك
 

 الشراكة العاملية من أجل التنمية  
عالن اإل يف املنصوص عليهانؤكد من جديد التزامنا بالشراكة العاملية من أجل التنمية  - ٢٠

 .)٣( وخطة جوهانسربغ للتنفيذ)٢( وتوافق آراء مونتريي)١(األلفيةبشأن 
على مجيع احلكم الرشيد وسليمة السياسات نا بالونؤكد كذلك من جديد التزام - ٢١

تعبئة املوارد احمللية واجتذاب تدفقات رؤوس األموال الدولية وسيادة القانون، واملستويات 

_______________ 
، مـونتريي،   لتمويل التنمية تقرير املؤمتر الدويل    (توافق آراء مونتريي للمؤمتر الدويل لتمويل التنمية         )٢(

، الفـصل   )A.02.II.A.7منشورات األمم املتحـدة، رقـم املبيـع          (٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٢-١٨املكسيك،  
 ).، املرفق١األول، القرار 

تقريـر مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة،        (مة العـاملي للتنميـة املـستدامة        خطة التنفيذ ملؤمتر الق    )٣(
منـــشورات األمـــم  (٢٠٠٢ســـبتمرب / أيلـــول٤ -أغـــسطس / آب٢٦جوهانـــسربغ، جنـــوب أفريقيـــا، 

 ).، املرفق٢، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.03.II.A.1املتحدة، رقم املبيع 
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على الصعيد زيادة التعاون املايل والتقين و لتنميةحمركا لوتعزيز التجارة الدولية بوصفها 
 وتعزيز ، التنمية، ومتويل الديون املمكن حتملها وختفيف الديون اخلارجيةالدويل من أجل

 .التماسك واالتساق بني النظم النقدية واملالية والتجارية الدولية
ه ليس  عن تنميته وأنالرئيسيةونؤكد من جديد أن على كل بلد أن يتحمل املسؤولية  - ٢٢

يف ياسات واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية  دور السمن املغاالة يف شيء زيادة التشديد على
بربامج وتدابري الوطنية اجلهود استكمال ونسلم أيضا بضرورة . حتقيق التنمية املستدامة

، مع مراعاة  الناميةالفرص اإلمنائية املتاحة للبلدان زيادةوسياسات عاملية داعمة هتدف إىل 
هلذه حتقيقا و. يجيات والسيادة الوطنيةواالستراتامللكية الظروف الوطنية وكفالة احترام 

 :ما يلي نقررالغاية، 
 على اعتماد وتنفيذ استراتيجيات إمنائية وطنية ٢٠٠٦العمل حبلول عام  )أ( 

املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية اإلمنائية الغايات وشاملة مبا حيقق األهداف 
 لأللفية؛

لعامة مبا حيقق ويوطد االستقرار يف جمال االقتصاد لمالية االفعالة لدارة اإل )ب( 
شفاف لألموال العامة ويضمن الفعال وال االستخدامالكلي والنمو الطويل األجل ومبا يكفل 

 ؛استخدام املساعدة اإلمنائية يف بناء القدرات الوطنية
عتماد وتنفيذ السياسات الدعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية  )ج( 
 وتعزيز ،راتيجيات اإلمنائية الوطنية من خالل تقدمي املزيد من املساعدات اإلمنائيةواالست

بني مجيع لتنمية، ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها حمركا لالتجارة الدولية بوصفها 
 لديون على نطاق أوسع وبطرق جذرية،، وزيادة تدفقات االستثمارات وختفيف ااألطراف

إىل  زيادة كبرية ووصوهلا اجليدة النوعية تذاعونات املة من خالل زيادة دعم البلدان الناميلو
على حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها  تلك البلدان وجهتها يف الوقت املناسب، مبا يساعد

 األهداف اإلمنائية لأللفية؛ مبا فيهادوليا، 
يف العوملة وظهور  بني االقتصادات الوطنية يف عامل آخذ ترابط تزايد الأن )د( 

 السياسات وضعاملتاح لال اجملن أ يعينأنظمة للعالقات االقتصادية الدولية تستند إىل قواعد، 
 السياسات احمللية، وخباصة يف ميادين التجارة واالستثمار نطاقالوطنية، أي االقتصادية 

اعتبارات  بضوابط والتزامات دولية وبيتشكل يف الغالب  أصبح اآلنوالتنمية الصناعية،
الختيار بني منافع القبول ل جتري تقييماويتعني على كل حكومة أن . ةاألسواق العاملي

وضع املتاح ل الاجمل عدم اتساعاليت يشكلها عوقات بالقواعد وااللتزامات الدولية، وامل
للبلدان النامية أن تضع مجيع البلدان يف االعتبار، دون بصفة خاصة ومن املهم . السياسات
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وضع املتاح لال اجملاإلمنائية، ضرورة حتقيق توازن مالئم بني الغايات ول األهداف إغفا
 ؛ والضوابط وااللتزامات الدوليةةالسياسات الوطني

 غري احلكومية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص املنظماتتعزيز مسامهة  )ـه( 
 دعم الشراكة وكذلك يف من األطراف صاحبة املصلحة يف اجلهود اإلمنائية الوطنية، هاوغري

 ؛العاملية من أجل التنمية
بدعم  املتخصصة الوكاالت املتحدة وبراجمها واألمم صناديق أن تقومكفالة  )و( 

 وإطار عمل األمم املتحدة املشتركالتقييم القطري عملية جهود البلدان النامية عن طريق 
 دعمها لبناء القدرات؛ معززةللمساعدة اإلمنائية، 

 .لتنميةلنا الطبيعية دعما دية قاعدة موارمحا )ز( 
 

 التنميةمن أجل تمويل ال  
 ونسلم بأن تعبئة املوارد املالية ألغراض )٢(نؤكد من جديد توافق آراء مونتريي - ٢٣

تلك املوارد يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة الفعال لستخدام واالالتنمية 
 اإلمنائية األهدافهريان إلقامة شراكة عاملية من أجل التنمية دعما لتحقيق انتقالية أمران جو

 :ويف هذا الصدد. املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية
زيادات كبرية يف املساعدة تحقيق االلتزامات املتعهد هبا مؤخرا بشجعنا ت )أ( 

 والتنمية يف امليدان االقتصادي بأن املساعدة  وتقديرات منظمة التعاون،اإلمنائية الرمسية
من بليون دوالر  ٥٠حبوايل اآلن ستزيد لبلدان النامية جلميع اسنويا اإلمنائية الرمسية املقدمة 

، غري أننا نسلم بأن األمر يتطلب حصول ٢٠١٠حبلول عام دوالرات الواليات املتحدة 
 ها املتفق عليها دوليا، مبا فيهدافاألزيادة كبرية يف هذا النوع من املساعدة لتحقيق 

 ؛من تلك األهدافهدف كل لإلطار الزمين يف حدود ااألهداف اإلمنائية لأللفية، 
نرحب بزيادة املوارد اليت ستتاح نتيجة لوضع كثري من البلدان املتقدمة النمو  )ب( 

اتج القومي  يف املائة من الن٠,٧تخصيص نسبة القاضي بدف اهل حتقيقجداول زمنية من أجل 
نسبة ختصيص  الوصول إىلو ،٢٠١٥اإلمجايل ألغراض املساعدة اإلمنائية الرمسية حبلول عام 

حبلول من الناتج القومي اإلمجايل ألغراض املساعدة اإلمنائية الرمسية  يف املائة على األقل ٠,٥
أقل صاحل ل ٢٠١٠-٢٠٠١للعقد  عمال بربنامج عمل بروكسل ،، وكذلك٢٠١٠عام 
 يف املائة لصاحل أقل ٠,٢٠  يف املائة و٠,١٥ نسبة تتراوح بني ختصيص إىل ،)٤(ن منواالبلدا

_______________ 
)٤( A/CONF.191/13الفصل الثاين ،. 
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تبذل بعد   البلدان املتقدمة النمو اليت مل، وحنث٢٠١٠عام ال يتجاوز البلدان منوا يف موعد 
 ؛لى القيام بذلك وفقا اللتزاماهتاعجهودا ملموسة يف هذا الصدد 

 واملبادرات املتخذة مؤخرا لتحسني نوعية نرحب كذلك باجلهود املبذولة )ج( 
املعونة وزيادة أثرها، مبا يف ذلك إعالن باريس بشأن فعالية املعونة، ونعقد العزم على اختاذ 

ناسب لتنفيذ مجيع االلتزامات املتفق عليها بشأن فعالية يف الوقت املإجراءات عملية وفعالة 
يد النهائية، بطرق من بينها مواصلة التوفيق املعونة، مع حتديد واضح آلليات الرصد واملواع

تكاليف احلد من بني املساعدات املقدمة واستراتيجيات البلدان، وبناء القدرات املؤسسية، و
املعامالت وإلغاء اإلجراءات البريوقراطية، وإحراز تقدم يف إزالة مشروطية املعونة، وتعزيز 

 ؛ وتعزيز التركيز على النتائج اإلمنائية،ان املستفيدةالقدرة االستيعابية واإلدارة املالية يف البلد
 تلك تشكلبتكرة للتمويل شريطة أال م مصادر حداثقيمة استنسلم ب )د( 
ويف هذا الصدد، حنيط علما مع االهتمام . دون مسوغ البلدان النامية عبئا علىاملصادر 

 ، مكافحة اجلوع والفقرجلالعمل من أباجلهود واملسامهات واملناقشات الدولية، ومنها مثال 
ضافية لتمويل التنمية من القطاع العام أو اخلاص على الرامية إىل حتديد مصادر مبتكرة وإ

 بعض وستطبق. هلااتكماساخلارجي، لزيادة مصادر التمويل التقليدية و وأ احمللي الصعيد
دويل لتمويل الرفق امل استهلت، يف حني أن بلدانا أخرى للتمويلالدويل رفق املتدابري البلدان 
 بطاقات من خالل قريبا، باستخدام سلطاهتا الوطنية، مسامهة ستقدم بلدانوهناك . التحصني

رفق املالسفر جوا لتمويل مشاريع إمنائية، وخباصة يف قطاع الصحة، إما مباشرة أو عن طريق 
 ؛راتوتنظر بلدان أخرى يف إمكانية ومدى مشاركتها يف هذه املباد. ليولتم لالدويل

نعترف بالدور احليوي الذي ميكن أن يؤديه القطاع اخلاص يف توليد  )ـه( 
 لتنمية؛لتمويل الو عملالفرص وديدة اجلستثمارات اال

نعقد العزم على تلبية االحتياجات اإلمنائية للبلدان النامية املنخفضة الدخل  )و( 
 مساعدهتا يف سد احتياجاهتا،  املتعددة األطراف والدولية املختصة علىاحملافلبأن نعمل يف 

 فيها االحتياجات املالية والتقنية والتكنولوجية؛ مبا
نعقد العزم على مواصلة دعم اجلهود اإلمنائية للبلدان النامية املتوسطة الدخل  )ز( 

املتعددة األطراف والدولية املختصة وكذلك عن طريق الترتيبات الثنائية،  احملافلبأن نعمل يف 
، مبا فيها االحتياجات املالية والتقنية اابري ملساعدهتا يف سد احتياجاهتعلى وضع تد
 والتكنولوجية؛

 ، العامةاجلمعية تفعيل صندوق التضامن العاملي الذي أنشأته نعقد العزم على )ح( 
 ؛م بذلكا إىل القي الصندوقهذا تربعات إىل ميوندعو البلدان اليت مبقدورها تقد
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سيما للفئات  الوإمكانية احلصول على اخلدمات املالية، نسلم بضرورة توفر  )ط( 
 .الصغرالبالغة الصغر واالئتمانات البالغ الفقرية، بطرق منها التمويل 

 
 تعبئة املوارد احمللية  

من التحديات املهمة اليت تواجهنا يف سعينا املشترك من أجل حتقيق النمو والقضاء  - ٢٤
الظروف الداخلية الضرورية لتعبئة هتيئة لعمل على كفالة على الفقر والتنمية املستدامة، ا

 احمللية، العامة واخلاصة على السواء، واإلبقاء على مستويات كافية لالستثمار املدخرات
، وزيادة القدرات البشرية، واحلد من هروب رؤوس األموال، وكبح التحويل غري اإلنتاجي

ونتعهد بدعم جهود . اتية بيئة حملية مؤهتيئةأجل املشروع لألموال، وتعزيز التعاون الدويل من 
 العزم على نعقدتلك الغاية، ل حتقيقاو. اتية لتعبئة املوارد احملليةامية لتهيئة بيئة حملية مؤالدول الن

 :القيام مبا يلي
السعي إىل إقامة احلكم الرشيد ووضع سياسات سليمة يف جمال االقتصاد  )أ( 

 السياسات وضع من أجل  املبذولةالبلدان النامية يف جهودهاالكلي على الصعد كافة ودعم 
االستثمارات الالزمة لدفع عجلة النمو االقتصادي املطرد، وتعزيز املؤسسات توظيف و

  القطاع اخلاص؛حفزالصغرية واملتوسطة احلجم، وتشجيع توليد فرص العمل و
 التنمية  أساسي لتحقيقعلى أن احلكم الرشيد أمرمن جديد التأكيد  )ب( 
 وإقامة مؤسسات دميقراطية متينة تستجيب وضع سياسات اقتصادية سليمة، وأن املستدامة،

ضاء  والق هي أساس النمو االقتصادي املطرد، وحتسني اهلياكل األساسية،الناسالحتياجات 
 كما أن احلرية والسالم واألمن واالستقرار احمللي واحترام على الفقر، وإجياد فرص العمل،

ق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التنمية، وسيادة القانون، واملساواة بني اجلنسني، حقو
 أمور، وااللتزام عموما بإقامة جمتمعات عادلة ودميقراطية ية السوقذات الوجهةوالسياسات 

 البعض؛ بعضها يعززأساسية 
ات ب جبميع اإلجراءي مكافحة الفساد أولوية على الصعد كافة، والترحإيالء )ج( 
 الوطين والدويل، مبا يف ذلك اعتماد سياسات تؤكد الصعيدين الشأن على يف هذااملتخذة 

مسؤولية الشركات ومساءلتها، مبا يف ذلك ، وشفافية إدارة القطاع العام، وعلى املساءلة
اتفاقية  حكامألاجلهود الرامية إىل إرجاع األصول اليت مت حتويلها عن طريق الفساد، طبقا 

تفاقية الوحنث مجيع الدول اليت مل تقم بعد بالتوقيع على ا. )٥(تحدة ملكافحة الفساداألمم امل
 ذلك؛القيام ب على النظر يف وتصديقها وتنفيذها

_______________ 
 .، املرفق٥٨/٤القرار  )٥(
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 القطاع اخلاص يف البلدان النامية حفز حنو القدرات واملوارد اخلاصة توجيه )د( 
تركة بينهما ص واجملاالت املشمن خالل اختاذ إجراءات يف جماالت القطاع العام والقطاع اخلا

 بالتنمية االقتصادية والقضاء التعجيلا يسهم يف مماتية للشراكة واالبتكار من أجل هتيئة بيئة مؤ
 على اجلوع والفقر؛

دعم اجلهود الرامية إىل احلد من هروب رؤوس األموال واختاذ تدابري لكبح  )هـ( 
 .التحويل غري املشروع لألموال

 
 االستثمار  

نعقد العزم على تشجيع زيادة االستثمار املباشر، مبا يف ذلك االستثمار األجنيب، يف  - ٢٥
 مبرحلة انتقالية لدعم أنشطتها اإلمنائية وتعزيز الفوائد ا اقتصاداهتاليت مترالبلدان النامية والبلدان 

 :ويف هذا الصدد. اليت ميكن أن جتنيها من تلك االستثمارات
 مبرحلة انتقالية اليت متر اقتصاداهتالبلدان النامية والبلدان  دعم جهود انواصل )أ( 

 منها إجياد بيئة وسائلملة جب االستثمارات يف اجتذابمن أجل هتيئة بيئة حملية تساعد 
، مع إنفاذ العقود على الوجه الصحيح  هبالتنبؤا وميكنالشفافية واالستقرار ب تتسملالستثمار 

 سياسات وأطر تنظيمية مناسبة تشجع على لقانون، ووضعحقوق امللكية وسيادة اواحترام 
 قيام األعمال التجارية؛

 مستدامة يف جماالت  سياسات تكفل االستثمار املالئم بطريقةسنضع )ب( 
 والصرف الصحي، واإلسكان والتعليم، وتوفري املنافع العامة وشبكات الصحة، واملياه النقية

 ؛ يف اجملتمعستضعفة واحملرومة املالقطاعاتاألمان االجتماعي حلماية 
 احلكومات الوطنية الساعية إىل إقامة مشاريع اهلياكل األساسية وتوليد ندعو )ج( 
 إىل وضع استراتيجيات يشارك فيها القطاعان العام واخلاص على  األجنيب املباشراالستثمار

 ؛عند االقتضاء الدولية املاحنة السواء، وكذلك اجلهات
سات املالية واملصرفية الدولية أن تنظر يف تعزيز شفافية آليات املؤسب هنيب )د( 

باستخدام أقصى  ة السيادياملخاطروينبغي أن يقوم القطاع اخلاص لدى تقييم . املخاطرتقدير 
لبيانات والتحليالت لميكن األمر الذي ، ةشفافيال وةوضوعياملدقة وقدر ممكن من معايري ال

 أن تيسره؛املستوى الرفيعة 
نشدد على احلاجة إىل تعزيز التدفقات املالية اخلاصة الكافية والثابتة إىل  )ـه( 

ومن املهم تعزيز التدابري املتخذة يف .  مبرحلة انتقاليةا اقتصاداهتاليت مترالبلدان النامية والبلدان 
امية، بلدان املنشأ واملقصد لتحسني الشفافية واملعلومات حول التدفقات املالية إىل البلدان الن
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وال سيما بلدان أفريقيا، وأقل البلدان منوا، والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية 
 يف تدفقات ة الشديداتوتعترب التدابري الرامية إىل التخفيف من أثر التقلب. غري الساحلية

 .رؤوس األموال يف األجل القصري مهمة وجيب النظر فيها
 

 الديون  
 األمهية البالغة اليت يكتسيها حل مشاكل الديون يف البلدان النامية يف  علىنشدد - ٢٦

 ميكن عبئها ألن متويل الديون وختفيف نظراالوقت املناسب وبطريقة فعالة وشاملة ودائمة، 
 :تلك الغايةل حتقيقاو. أن يشكال مصدرا مهما لرأس املال الالزم للتنمية

ديون  جمموعة البلدان الثمانية بإلغاءا مؤخرقترحات اليت قدمتها نرحب بامل )أ( 
املستحقة لصندوق النقد الدويل،  ،املستوفية للشروط املطلوبةو ،لبلدان الفقرية املثقلة بالديونا

 وتوفري موارد  يف املائة،١٠٠بنسبة  واملؤسسة اإلمنائية الدولية، وصندوق التنمية األفريقي
 للمؤسسات املالية الدولية؛إضافية لكفالة عدم تقليص القدرة التمويلية 

د ؤك أن القدرة على حتمل الديون أمر أساسي لدعم النمو، وننشدد على )ب( 
أمهية القدرة على حتمل الديون بالنسبة للجهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية الوطنية، 

ن يؤديه ختفيف مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، مع التسليم بالدور الرئيسي الذي ميكن أ
تسقة مع أهداف القضاء عبء الديون يف حترير املوارد اليت ميكن توجيهها حنو األنشطة امل

  وحتقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة؛على الفقر
اهلادفة إىل زيد من التدابري واملبادرات نؤكد كذلك ضرورة النظر يف اختاذ امل )ج( 
لديون ألمد طويل من خالل زيادة التمويل القائم على أساس املنح  القدرة على حتمل اضمان

 لدان الفقرية املثقلة بالديوننوء هبا البتالثنائية اليت واملتعددة األطراف وإلغاء الديون الرمسية 
 وعلى أساس كل حالة بعينها، يف حيثما يكون ذلك مناسبا والنظر، ، يف املائة١٠٠بنسبة 

ضة الدخل لبلدان النامية املنخفوس أو إعادة هيكلتها بالنسبة لختفيض الديون بشكل ملم
البلدان طرفا يف مبادرة  واملتوسطة الدخل غري القادرة على حتمل عبء الديون واليت ليست

  الشاملةعاجلةامل  من أجل، فضال عن استكشاف اآلليات الالزمةالفقرية املثقلة بالديون
وقد تشمل تلك اآلليات مقايضة الديون بالتنمية . لدانشاكل الديون اليت تواجهها تلك البمل

وميكن أن .  مقايضة الديون بني جهات دائنة متعددة، حسب االقتضاءترتيباتاملستدامة أو 
تتضمن هذه املبادرات بذل جهود إضافية من جانب صندوق النقد الدويل والبنك الدويل 

 ذلك حتقيقوينبغي . ملنخفضة الدخللوضع إطار القدرة على حتمل الديون لصاحل البلدان ا
 موارد املساعدة اإلمنائية الرمسية، مع احلفاظ يف الوقت ذاته على السالمة االنتقاص مندون 

 .املالية للمؤسسات املالية املتعددة األطراف
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 التجارة  

يستند إىل إن وجود نظام جتاري عاملي متعدد األطراف مفتوح ومنصف وال متييزي  - ٢٧
 حفز حترير التجارة على حنو ملموس، من شأنه أن يسهم بدرجة كبرية يف فضال عن، قواعد

ويف هذا . التنمية على النطاق العاملي، مبا يعود بالنفع على البلدان يف مجيع مراحل التنمية
 التزامنا بتحرير التجارة وكفالة اضطالع التجارة بدورها الكامل يف من جديدنؤكد الصدد، 

 .قتصادي والعمالة والتنمية للجميعتعزيز النمو اال
 إىل كفالة مشاركة البلدان النامية، وال سيما أقل الرامية باجلهود حنن ملتزمونو - ٢٨

 بغية تلبية احتياجات تنميتها االقتصادية،  العامليالبلدان منوا، مشاركة تامة يف النظام التجاري
مية من الوصول إىل األسواق على حنو  التزامنا بتمكني صادرات البلدان الناونؤكد من جديد

 . بهلتنبؤا ميكنمعزز و
، من أجل بلوغ هدف وصول مجيع )٤(لوسنعمل، وفقا لربنامج عمل بروكس - ٢٩

منتجات أقل البلدان منوا إىل أسواق البلدان املتقدمة النمو وكذلك إىل أسواق البلدان النامية 
دون رسوم مجركية أو حصص مفروضة، وذلك ، جاتفتح أسواقها لتلك املنتبوسعها اليت 
 .للتغلب على ما يصادفها من عقبات يف جانب العرضاملبذولة دعم جهودها نو

 بدعم وتشجيع زيادة املعونة لبناء قدرات إنتاجية وجتارية للبلدان حنن ملتزمونو - ٣٠
قدم  الذي الكبريالنامية واختاذ املزيد من اخلطوات يف هذا الصدد، بينما نرحب بالدعم 

 .بالفعل
والبلدان اليت متر اقتصاداهتا  النامية البلدان وتسهيل انضمام تعجيلوسنعمل على  - ٣١

 بأمهية التكامل مع إقرارنامبرحلة انتقالية إىل منظمة التجارة العاملية مبا يتسق مع معايريها، 
 . قواعداملستند إىلالعاملي يف إطار النظام التجاري العاملي 

 .)٦(ى وجه السرعة من أجل تنفيذ األبعاد اإلمنائية لربنامج عمل الدوحةوسنعمل عل - ٣٢
 

 السلع األساسية  
لسلع األساسية ودعم ل املتذبذبةالضعيفة وسعار األ احلاجة إىل معاجلة تأثري نشدد على - ٣٣

 جهود البلدان اليت تعتمد على السلع األساسية إلعادة هيكلة وتنويع وتقوية القدرة التنافسية
 .لقطاعات السلع األساسية هبا

 
_______________ 

 .، املرفقA/C.2/56/7انظر  )٦(
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 املبادرات ذات التأثري السريع  
 يف البلدان اليت جتعل يتقدم الفورالتعجيل بتحقيق ال، يف ضوء احلاجة إىل نعقد العزم - ٣٤

على أن  من غري احملتمل حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا،فيها االجتاهات احلالية 
يتسق مع   مبا،سرعة املبادرات القطرية بدعم دويل كافحندد وننفذ على وجه ال

االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية الطويلة األجل اليت تعد بتحقيق حتسينات فورية ودائمة يف 
ويف هذا الصدد، سنتخذ .  األمل يف حتقيق األهداف اإلمنائيةإعادة بعثحياة الشعوب و

حيثما يكون  الريا، مبا يف ذلك التوزيع اجملاين الناموسيات الواقية من امل توزيعإجراءات مثل
املدارس ريا، وتوسيع نطاق برامج التغذية يف ، والعقاقري الفعالة املضادة للمالذلك مناسبا

وحيثما ، وإلغاء رسوم التعليم االبتدائي، قدر اإلمكان زلياـاحمللية، واستخدام األغذية املنتجة من
 .ية الصحية رسوم خدمات الرعايكون ذلك مناسبا

 
  واختاذ القرارات االقتصادية العامليةالشاملةالقضايا   

نؤكد من جديد التزامنا بتوسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان اليت متر  - ٣٥
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف عملية اختاذ القرارات االقتصادية ووضع املعايري الدولية، وحتقيقا 

 إىل أن مع اإلشارة اجلهود إلصالح اهليكل املايل الدويل، مواصلة بذل أمهية كدنؤهلذه الغاية، 
 يف  عن آرائها ومشاركتهاالبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةتعبري تعزيز 

 .مؤسسات بريتون وودز ال يزال يعترب شاغال مستمرا
 املالية النظمرشيدة واإلنصاف والشفافية يف  التزامنا باإلدارة الونؤكد من جديد - ٣٦

ف مفتوحة، بنظم جتارية ومالية متعددة األطراملتزمون  أيضا نوحن. والنقدية والتجارية
 .ية، وغري متييز هبالتنبؤوميكن اقواعد، ومنصفة، ومستندة إىل 

د نؤكد أيضا التزامنا بقطاعات مالية حملية سليمة، تسهم بشكل حيوي يف اجلهوو - ٣٧
 .اإلمنائية الوطنية، باعتبارها عنصرا هاما يف اهليكل املايل الدويل الداعم للتنمية

بدور رئيسي يف تشجيع  املتحدة األمم احلاجة إىل قيام  كذلكنؤكد من جديدو - ٣٨
التعاون الدويل من أجل التنمية ويف ضمان اتساق وتنسيق وتنفيذ األهداف واإلجراءات 

 األمميها اجملتمع الدويل، ونعقد العزم على تعزيز التنسيق يف إطار منظومة اإلمنائية اليت يتفق عل
وثيق مع مجيع املؤسسات األخرى املالية والتجارية واإلمنائية املتعددة التعاون الب ،املتحدة
 وحتقيق التنمية  والقضاء على الفقراملطرد من أجل دعم النمو االقتصادي ،األطراف
 .املستدامة
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.  على الصعيد الدويل شرطا أساسيا لتحقيق التنمية املستدامة احلكم الرشيدويعترب - ٣٩
من املهم تعزيز اإلدارة االقتصادية فإنه اتية،  بيئة اقتصادية دولية دينامية ومؤوبغية ضمان هتيئة

العاملية عن طريق معاجلة األمناط املالية والتجارية والتكنولوجية واالستثمارية الدولية ذات 
ولذلك ينبغي للمجتمع الدويل أن يتخذ مجيع .  الناميةالبلدانري على احتماالت التنمية يف التأث

التدابري الالزمة واملناسبة، مبا يف ذلك كفالة دعم اإلصالح اهليكلي واالقتصادي الكلي، 
وإجياد حل شامل ملشكلة الديون اخلارجية، وزيادة إمكانية وصول البلدان النامية إىل 

 .األسواق
 

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  
نسلم مبنجزات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وإمكاناته الكربى، ونشجع تعزيز  - ٤٠

بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب كمسامهة فعالة يف فيما هذا التعاون الذي يكمل التعاون 
ويف هذا السياق، نشري . عززامل  التعاون التقينتوفريالتنمية وكوسيلة لتبادل أفضل املمارسات و

 يف والواردإىل القرار األخري الذي اختذه زعماء اجلنوب يف مؤمتر القمة الثاين لبلدان اجلنوب 
 جهودهم يف جمال التعاون فيما بني بلدان ملضاعفة، )٨(خطة عمل الدوحةو )٧(إعالن الدوحة

يقية اجلديدة وآليات التعاون  األفرة الشراكة االستراتيجية اآلسيوية إقام منهابطرقاجلنوب، 
اإلقليمي األخرى، وتشجيع اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية، على دعم 

مع التقدير أيضا وحنيط علما . وسائل من بينها التعاون الثالثيملة جب النامية البلدانجهود 
ضليات التجارية فيما بني البلدان  لألفالعامليالنظام بشأن فاوضات املببدء اجلولة الثالثة من 

 .النامية كأداة هامة حلفز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
ونرحب بعمل اللجنة الرفيعة املستوى التابعة لألمم املتحدة واملعنية بالتعاون فيما بني  - ٤١

  وندعو البلدان إىل النظر يف دعم الوحدة اخلاصة للتعاون فيما بني بلدان،بلدان اجلنوب
، هبدف االستجابة بطريقة فعالة لالحتياجات  األمم املتحدة اإلمنائيبرنامجاجلنوب داخل 

 .اإلمنائية للبلدان النامية
 ترتيبات مثل صندوق منظمة البلدان املصدرة للنفط اليت توفرهاونقر باملسامهة اهلائلة  - ٤٢

صندوق اجلنوب من تملة ، وكذلك املسامهة احمل الناميةالبلدانواليت بادرت هبا جمموعة من 
 . الناميةالبلدانللمساعدة اإلمنائية واإلنسانية يف األنشطة اإلمنائية يف 

 

_______________ 
)٧( A/60/111املرفق األول ،. 
 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٨(
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 التعليم  
 الدور اهلام لكل من التعليم النظامي والتعليم غري النظامي يف حتقيق نشدد على - ٤٣

سيما  ، وال)١(دت يف اإلعالن بشأن األلفيةالقضاء على الفقر وأهداف إمنائية أخرى كما ور
التعليم األساسي والتدريب من أجل القضاء على األمية، ونعمل جاهدين على توسيع نطاق 
التعليم الثانوي والعايل وكذلك التعليم املهين والتدريب التقين، وخباصة بالنسبة للفتيات 

  يف ومتكني أولئك الذين يعيشوناهلياكل األساسيةوالنساء، وتوفري املوارد البشرية وقدرات 
ويف هذا السياق، نؤكد من جديد إطار عمل داكار الصادر عن منتدى التعليم . فقرال ربقة

 األمم املتحدة للتربية والعلم منظمة ونعترف بأمهية استراتيجية ،)٩(٢٠٠٠العاملي يف عام 
من أجل القضاء على الفقر، وال سيما الفقر املدقع، يف جمال دعم برامج التعليم والثقافة 
توفري التعليم األساسي املتمثل يف  األهداف اإلمنائية لأللفية أحدع كوسيلة لتحقيق للجمي

 .٢٠١٥للجميع حبلول عام 
لكفالة حصول مجيع األطفال  النامية البلدان التزامنا بدعم جهود من جديدونؤكد  - ٤٤

لتكافؤ  والقضاء على عدم اله،على تعليم ابتدائي ذي نوعية جيدة وجماين وإلزامي واستكما
ونلتزم أيضا . لتحسني تعليم الفتياتاملبذولة اجلهود   وجتديدوعدم التوازن بني اجلنسني،

 تعزيز بوسائل منهايف تنفيذ مبادرة توفري التعليم للجميع،  النامية البلدانمبواصلة دعم جهود 
 للخطط املوارد جبميع أنواعها عن طريق مبادرة املسار السريع لتوفري التعليم للجميع دعما

 .القطرية للتعليم الوطين
 .ونلتزم بتشجيع التعليم من أجل السالم والتنمية البشرية - ٤٥
 

 التنمية الريفية والزراعية  
نؤكد من جديد أنه جيب معاجلة قضايا األمن الغذائي والتنمية الريفية والزراعية  - ٤٦

واالستجابة، وسنعزز يف هذا بصورة كافية وعاجلة يف إطار االستراتيجيات الوطنية للتنمية 
وحنن على .  واجملتمعات احمللية، حسب االقتضاءالشعوب األصليةاإلطار مسامهات جمتمعات 

  من تأثري خصوصا على األطفال،ملا هلا، أن القضاء على الفقر واجلوع وسوء التغذيةبقناعة 
 التنمية الريفية والزراعية وينبغي أن تكون. تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لبالغ األمهيةأمر 

ونرى أنه من الضروري زيادة . يتجزأ من السياسات اإلمنائية الوطنية والدولية جزءا ال
  بزيادة الدعمونلتزم. االستثمار اإلنتاجي يف التنمية الريفية والزراعية لتحقيق األمن الغذائي

_______________ 
التقريــر اخلتــامي للمنتــدى العــاملي للتعلــيم، منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، : انظــر )٩(

 ).٢٠٠٠، باريس (٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٨-٢٦داكار، السنغال، 
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وينبغي .  الناميةالبلدانزراعي يف  للتنمية الزراعية وبناء القدرات التجارية يف القطاع الاملقدم
دعم تشجيع دعم مشاريع تنمية السلع األساسية، وال سيما املشاريع القائمة على السوق، و

 .إعدادها يف إطار احلساب الثاين للصندوق املشترك للسلع األساسية
 

 العمالة  
ة الكاملة وفري العمالندعم بشدة العوملة املنصفة ونعقد العزم على جعل أهداف ت - ٤٧

 يف ذلك النساء والشباب، هدفا حموريا لسياساتنا  وتوفري العمل الالئق للجميع، مبنواملنتجة
الوطنية والدولية ذات الصلة وكذلك الستراتيجياتنا اإلمنائية الوطنية، مبا يف ذلك 
. استراتيجيات القضاء على الفقر، كجزء من جهودنا لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

 حسب تعريفه األطفال، أيضا القضاء على أسوأ أشكال عملبغي أن تشمل هذه التدابري وين
كما نعقد العزم على كفالة . ، وعلى السخرة١٨٢رقم  العمل الدولية منظمةيف اتفاقية 

 .االحترام التام للمبادئ واحلقوق األساسية يف العمل
 

 إدارة ومحاية بيئتنا املشتركة: التنمية املستدامة  
 تنفيذ جدول وسائل منهابنؤكد من جديد التزامنا بتحقيق هدف التنمية املستدامة،  - ٤٨

 حتقيقا هلذه الغاية، باختاذ ،ونلتزم. )٣( وخطة جوهانسربغ للتنفيذ)١٠(٢١أعمال القرن 
 وتعزيز التعاون الدويل، مع مراعاة مبادئ تدابري عملية على مجيع املستوياتإجراءات و

 وهيل العناصر الثالثة للتنمية املستدامة م هذه اجلهود على تعزيز تكا كما ستعمل.)١١(ريو
يعزز  باعتبارها دعامات مترابطة ، واحلماية البيئية والتنمية االجتماعيةاالقتصادية التنمية

القضاء على الفقر وتغيري أمناط االنتاج واالستهالك اليت تعترب أهداف  و.بعضها البعض
 اوإدارة قاعدة املوارد الطبيعية للتنمية االقتصادية واالجتماعية أهدافميكن إدامتها ومحاية  ال

 . جوهرية لتحقيق التنمية املستدامةومتطلباتأساسية 
تويل البلدان املتقدمة وسنعمل على تشجيع أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة مع  - ٤٩

انسربع  خطة جوه دعت إليهحسبماكافة البلدان من العملية، استفادة  والنمو دور الريادة
 .يف جهودها لدعم اقتصاد إعادة التصنيع النامية البلداندعم ويف ذلك السياق، ن. للتنفيذ

_______________ 
ــو دي جــانريو،       )١٠( ــة، ري ــة والتنمي ــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئ ــر م ــران١٤-٣تقري ــه / حزي يوني

القــرارات الــيت  : ، اجمللــد األول) والتــصويبانA.93.I.8منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع    (١٩٩٢
 .، املرفق الثاين١، القرار اختذها املؤمتر

 .لاملرجع نفسه، املرفق األو )١١(
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الطاقة استخدام ونواجه حتديات خطرية ومتعددة يف التصدي لتغري املناخ، وتشجيع  - ٥٠
 الصدد، هذا يف ،ناالنظيفة، والوفاء باحتياجات الطاقة وحتقيق التنمية املستدامة، وسيتسم عمل

 .السرعةبالتصميم و
التأثري يف كل إمكانية  طويل األمد ينطوي علىووندرك أن تغري املناخ حتد خطري  - ٥١

 على احلاجة إىل الوفاء جبميع التعهدات وااللتزامات اليت ونشدد. جزء من أجزاء العامل
 وغريها من االتفاقات الدولية )١٢(ناخ يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناهاقطع

تفاقية اإلطار ال وتعترب ا. الذي يعين كثريين منا)١٣(ذات الصلة، ومن بينها بروتوكول كيوتو
 . يف املستقبلاملناسب لالضطالع بإجراءات بشأن تغري املناخ على املستوى العاملي

تثبيت واملتمثل يف اقية تفاال التزامنا باهلدف النهائي الذي تتوخاه ونؤكد من جديد - ٥٢
بشكل تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى حيول دون تدخل اإلنسان 

 .يف نظام املناخخطر 
على أوسع نطاق ونسلم بأن الطبيعة العاملية لتغري املناخ تتطلب التعاون واملشاركة  - ٥٣

وحنن ملتزمون بأن منضي قدما . يةيف استجابة دولية فعالة ومالئمة، وفقا ملبادئ االتفاقممكن 
يف املناقشة العاملية بشأن اإلجراءات التعاونية الطويلة األجل للتصدي لتغري املناخ، وفقا هلذه 

، املعتزم عقدها يف  أمهية الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف يف االتفاقيةنؤكدو. املبادئ
 .٢٠٠٥نوفمرب / يف تشرين الثاينمونتريال

 بشأن الطاقة النظيفة  املتخذةجراءاتاإل مبختلف الشراكات اجلارية للنهوض بونقر - ٥٤
 . املبادرات الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطرافها بينوتغري املناخ، ومن

العملي لتحقيق الدويل وحنن ملتزمون باختاذ املزيد من اإلجراءات من خالل التعاون  - ٥٥
 :مجلة أمور من بينها ما يلي

 ظيفة والكفاءة يف استخدام الطاقةالطاقة الناستخدام  االبتكار وتشجيع )أ( 
 واألطر التنظيمية والتمويلية؛ والتعجيل ؛ وحتسني السياسة العامةواحلفاظ على الطاقة

 باستعمال تكنولوجيات أنظف؛

_______________ 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٢(
)١٣( FCCC/CP/1997/7/Add.1 املرفق٣ - أ م/١، املقرر ،. 
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تعزيز االستثمار اخلاص ونقل التكنولوجيات وبناء القدرات للبلدان النامية،  )ب( 
نحو املطلوب يف خطة جوهانسربغ للتنفيذ، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية على ال

 وأولوياهتا اخلاصة املتعلقة بالطاقة؛
مساعدة البلدان النامية على حتسني قدرهتا على التكيف وإدراج أهداف  )ج( 

ت تغري التكيف يف استراتيجياهتا املتعلقة بالتنمية املستدامة، نظرا ألن التكيف مع تأثريا
بسبب عوامل طبيعية وإنسانية على حد سواء، يعترب مسألة ذات أولوية عليا جلميع  املناخ

ادة ـا يف املـار إليهـ املشالدولتلك اليت هي أكثر عرضة للتأثر، أال وهي لالدول، وال سيما 
 ؛ من االتفاقية٨-٤

 ة الناميةا الدول اجلزرية الصغريمواصلة مساعدة البلدان النامية، وخصوص )د( 
 بوجه خاص لتأثري تغري املناخ، تتعرضوأقل البلدان منوا والبلدان األفريقية، مبا فيها تلك اليت 

 .على معاجلة احتياجاهتا اخلاصة بالتكيف واملتعلقة باآلثار السلبية لتغري املناخ
 يام مباعلى الق كذلك نعقد العزموإعماال اللتزامنا بتحقيق التنمية املستدامة، فإننا  - ٥٦
 :يلي

 والعقد الدويل ،الترويج لعقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة )أ( 
 ؛“اء من أجل احلياةامل”للعمل 

دعم وتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت  )ب( 
، من أجل التصدي )١٤(التصحر، وخباصة يف أفريقيامن أو /تعاين من اجلفاف الشديد و

جبملة وسائل من  ،الفقر الناجم عن تدهور األرضكذلك ألسباب التصحر وتدهور األرض و
 وبناء القدرات على مجيع ،، ونقل التكنولوجياوميكن التنبؤ هبا تعبئة موارد مالية كافية بينها

 املستويات؛
ول  وبروتوك)١٥( الدول األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجيتشجيع )ج( 
 االتفاقات وكذلكتنفيذ االتفاقية والربوتوكول، على دعم  )١٦(لسالمة البيولوجيةل كارتاخينا

األخرى املتصلة بالتنوع البيولوجي والتزام جوهانسربغ للحد بشكل ملموس من معدل 
وستواصل الدول األطراف التفاوض، يف . ٢٠١٠اخلسارة يف التنوع البيولوجي حبلول عام 

_______________ 
 .٣٣٤٨٠، الرقم ١٩٥٤، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١٤(
 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠املرجع نفسه، اجمللد  )١٥(
)١٦( UNEP/CBD/ExCOP/1/3 و Corr.1،اجلزء الثاين، املرفق . 
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، بشأن نظام دويل لتعزيز )١٧(تنوع البيولوجي مع مراعاة مبادئ بون التوجيهيةإطار اتفاقية ال
وستفي مجيع . املوارد اجلينية استخدام عن الناشئةلمنافع املنصف والعادل لتقاسم الومحاية 

التنوع البيولوجي  بشكل كبري من معدل اخلسارة يف احلدالدول بااللتزامات وتعمل على 
 بذل اجلهود اجلارية يف سبيل إعداد نظام دويل جيري التفاوض  وتواصل٢٠١٠حبلول عام 

 عليه بشأن سبل الوصول إىل املوارد اجلينية وتقاسم املنافع؛
أمر له أمهية حيوية وجمتمعاهتا  بأن التنمية املستدامة للشعوب األصلية التسليم )د( 

 يف مكافحتنا للجوع والفقر؛
رهنا بالتشريعات الوطنية، باحترام وصون التزامنا، من جديد على تأكيد ال )هـ( 

وحفظ املعارف واالبتكارات واملمارسات اخلاصة مبجتمعات الشعوب األصلية واجملتمعات 
 تقليدية تعد هامة حلفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام ةاحمللية اليت جتسد أساليب حيا

لك املعارف واالبتكارات وتعزيز تطبيقها على نطاق أوسع مبوافقة ومشاركة أصحاب ت
 عن استخدامها؛الناشئة سات، وتشجيع اقتسام املنافع واملمار

العمل بشكل عاجل صوب إنشاء نظام لإلنذار املبكر على النطاق العاملي  )و( 
من أجل مجيع املخاطر الطبيعية، مع تزويده بفروع إقليمية، باالعتماد على القدرات الوطنية 

ي يف احمليط اهلندي  تسونامبتولد أمواجإلنذار املنشأة حديثا ل شبكةالل واإلقليمية املوجودة مث
 ؛اآثارهوالتخفيف من 

-٢٠٠٥للفترة  وإطار عمل هيوغو )١٨(التنفيذ الكامل إلعالن هيوغو )ز( 
 االلتزامات وخصوصا يف املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث، اللذين اعتمدا، )١٩(٢٠١٥

اعدة إىل البلدان النامية املعرضة للكوارث الطبيعية وإىل الدول املنكوبة اليت املتصلة بتقدمي املس
متر مبرحلة انتقال صوب االنتعاش املادي واالجتماعي واالقتصادي املستدام، ومن أجل 

  يف أعقاب الكوارث؛واإلصالحأنشطة احلد من املخاطر يف عمليات اإلنعاش 
 مواردا إلعداد خطط متكاملة بشأن إدارة مساعدة البلدان النامية يف جهوده )ح( 

 كجزء من استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية ولتوفري احلصول على مياه استخدامها ة وكفاءاملياه
 وخطة جوهانسربغ )١( وفقا لإلعالن بشأن األلفيةة األساسية الصحيواملرافقالشرب املأمونة 

_______________ 
)١٧( UNEP/CBD/COP/6/20ألف٢٤/، املرفق األول، املقرر السادس . 
)١٨( A/CONF.206/6 ١، الفصل األول، القرار. 
 م واجملتمعات على مواجهة الكـوارث بناء قدرة األم  : ٢٠١٥-٢٠٠٥ إطار عمل هيوغو للفترة       )١٩(
)A/CONF.206/6 ٢، الفصل األول، القرار.( 
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 عدد ٢٠١٥ار النصف حبلول عام يف ذلك العمل على أن ينخفض مبقد ، مبا)٣(للتنفيذ
تتوافر  نها والذين الدفع مث مياه الشرب املأمونة أو علىصول السكان غري القادرين على احل

 ؛ة األساسية الصحياملرافقهلم سبل الوصول إىل 
ستخدام الطاقة امليسورة واألنظف التكنولوجيات الالتعجيل بتطوير ونشر  )ط( 

 النامية بصفة خاصة ل هذه التكنولوجيات إىل البلدان نقفضال عن، بشكل فعال وحفظها
فيها الشروط التساهلية والتفضيلية، على النحو الذي مت االتفاق  اتية، مباوذلك بشروط مؤ

عليه بني مجيع األطراف، مع مراعاة أن توفري سبل احلصول على الطاقة ييسر القضاء على 
 الفقر؛

ملنفعة أجيال ارهتا وتنميتها املستدامة وإدتعزيز حفظ مجيع أنواع الغابات  )ي( 
سهم األشجار والغابات مسامهة تطرق منها تعزيز التعاون الدويل، كي باحلاضر واملستقبل 

كاملة يف حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف اإلعالن 
. بني قطاع الغابات والقطاعات األخرىبشأن األلفية، مع إيالء املراعاة الكاملة للروابط 

ونتطلع إىل املناقشات اليت ستجري خالل الدورة السادسة ملنتدى األمم املتحدة املعين 
 بالغابات؛
تشجيع اإلدارة السليمة للنفايات الكيميائية واخلطرة طوال دورة حياهتا،  )ك( 

يتحقق حبلول عام  أن هبدف وخطة جوهانسربغ للتنفيذ، ٢١وفقا جلدول أعمال القرن 
من اآلثار إىل أدىن حد  استخدام وإنتاج املواد الكيميائية بطرق تؤدي إىل التقليل ٢٠٢٠
تستند على صحة اإلنسان وعلى البيئة باستخدام إجراءات تتسم بالشفافية واخلطرية السيئة 

 إزاء أساس علمي لتقييم املخاطر وإدارهتا، وذلك باتباع وتنفيذ هنج استراتيجي طوعيإىل 
 البلدان النامية يف تعزيز قدراهتا فيما يتعلق باإلدارة دعماإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، و

اخلطرة بتقدمي املساعدة التقنية واملالية، حسب والنفايات الكيميائية للنفايات السليمة 
 االقتضاء؛
 ل املتعلقةاملسائ تناولحتسني التعاون والتنسيق على مجيع املستويات بقصد  )ل( 

والتنمية املستدامة للمحيطات املتكاملة  وتشجيع اإلدارة بطريقة متكاملة احمليطات والبحارب
 والبحار؛
 مليون شخص من ساكين ١٠٠حتقيق حتسن ملموس يف حياة ما ال يقل عن  )م( 

من  مع االعتراف باحلاجة املاسة إىل توفري مزيد من املوارد ٢٠٢٠عام حبلول األحياء الفقرية 
أجل توفري السكن امليسور التكاليف واهلياكل األساسية املتصلة باإلسكان، وحتديد األولويات 
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مؤسسة بالنسبة للحيلولة دون نشوء األحياء الفقرية مع حتسينها، وتشجيع تقدمي الدعم إىل 
 ملستوطنات البشرية ومرفق حتسني األحياء الفقرية التابع هلا؛للموئل وااألمم املتحدة 

 بالدور القيم الذي يضطلع به مرفق البيئة العاملية يف تيسري التعاون مع اإلقرار )ن( 
إىل جانب تطلع إىل أن تكلل بالنجاح عملية جتديد موارد املرفق هذه السنة  وال؛البلدان النامية

 الوفاء جبميع االلتزامات املعلقة من عملية التجديد الثالث ملوارد املرفق؛يف النجاح 
 بأن وقف نقل املواد املشعة عرب مناطق الدول اجلزرية الصغرية النامية نويهالت )س( 

 باحلق يف واإلقرارهدف هنائي تنشده الدول اجلزرية الصغرية النامية وبعض البلدان األخرى، 
 وخباصة، واملشاورات احلوار تواصلوينبغي للدول أن . حرية املالحة وفقا للقانون الدويل

الدولية للطاقة الذرية واملنظمة البحرية الدولية، هبدف حتسني التفاهم حتت رعاية الوكالة 
 .االتصاالت فيما يتعلق بالنقل البحري السليم للمواد املشعةحتسني املتبادل وبناء الثقة و

وار مع الدول اجلزرية احلوحنث الدول املشتركة يف نقل هذه املواد على أن تواصل إجراء 
تطوير مواصلة الشواغل هذه وتشمل . من الدول ملعاجلة شواغلهاالصغرية النامية وغريها 

 واملسؤولية  املالئمة، لتعزيز السالمة والكشفاحملافلوتعزيز النظم الرقابية الدولية، يف إطار 
 .عمليات النقلب فيما يتعلق واألمن والتعويضات

 
 واملالريـا والـسل     )اإليـدز (متالزمة نقـص املناعـة املكتـسب        /فريوس نقص املناعة البشرية     

 واملسائل الصحية األخرى
 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /نسلم بأن فريوس نقص املناعة البشرية - ٥٧

واملالريا والسل واألمراض املعدية األخرى تشكل أخطارا شديدة للعامل أمجع، كما تطرح 
اجلهود واملسامهات املالية ونقر بأمهية .  اإلمنائيةاألهدافحتديات خطرية بالنسبة لتحقيق 

الكبرية من جانب اجملتمع الدويل، يف حني نسلم بأن هذه األمراض والتحديات الصحية 
 :وحتقيقا هلذه الغاية، نلتزم مبا يلي. الناشئة تتطلب استجابة دولية مستدميةاألخرى 
زيادة االستثمار، باالعتماد على اآلليات القائمة ومن خالل الشراكة،  )أ( 

سني النظم الصحية يف البلدان النامية ويف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، هبدف لتح
األساسية ونظم اإلدارة واللوازم من اهلياكل  وةالصحيف جمال  من العاملني ما يكفيتوفري 

 ؛٢٠١٥ حبلول عام ، املتصلة بالصحة،لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
 ترمي إىل زيادة قدرات البالغني واملراهقني على محاية أنفسهم تنفيذ تدابري )ب( 

 من خطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية؛
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اللتزامات اليت حددت يف إعالن االلتزام بشأن فريوس ميع االتنفيذ الكامل جل )ج( 
ة أكثر  عن طريق توفري قياد)٢٠()اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /نقص املناعة البشرية

 النطاق ومتعددة القطاعات من أجل واسعةفعالية والنهوض باستجابة شاملة لتحقيق تغطية 
توفري الوقاية والرعاية والعالج والدعم وتعبئة موارد إضافية من املصادر الوطنية والثنائية 
واملتعددة األطراف ومن القطاع اخلاص وتوفري التمويل الوافر للصندوق العاملي ملكافحة 

متالزمة نقص املناعة /إليدز والسل واملالريا، فضال عن عنصر فريوس نقص املناعة البشريةا
 يف برامج عمل وكاالت وبرامج منظومة األمم املتحدة املشاركة يف )اإليدز(املكتسب 

 ؛)اإليدز(/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية
 ص املناعة البشريةوضع وتنفيذ جمموعة من التدابري للوقاية من فريوس نق )د( 

صول احلوتوفري العالج والرعاية للمصابني به هبدف االقتراب قدر اإلمكان من بلوغ هدف 
 منها زيادة املوارد والعمل من بطرق، ٢٠١٠ليه حبلول عام إميع من حيتاجون على العالج جل

 ميسورة حتسني احلصول على أدويةوامللتصقني باملصابني، والتمييز أجل القضاء على الوصمة 
متالزمة نقص / املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية مناعةضعفالتكاليف والتخفيف من 

ن و واملسائل الصحية األخرى، وال سيما األطفال اليتامى واملستضعف)اإليدز(املناعة املكتسب 
 وكبار السن؛

 تأمني التنفيذ الكامل اللتزاماتنا مبوجب األنظمة الصحية الدولية اليت )هـ( 
، مبا يف ذلك ضرورة )٢١(٢٠٠٥مايو /اعتمدهتا مجعية الصحة العاملية الثامنة واخلمسون يف أيار

  والتصدي هلا التابعة ملنظمة الصحة العاملية؛األمراضدعم الشبكة العاملية لإلنذار بتفشي 
وسائل بيف مجيع البلدان، “ العناصر الثالثة”العمل بنشاط على تنفيذ مبادئ  )و( 
 مجيعا ضمن إطار عمل واحد متفق نين عمل املؤسسات املتعددة والشركاء الدوليمنها ضما

ر أساسا  يوف)اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /عليه بشأن فريوس نقص املناعة البشرية
 مع وجود هيئة تنسيق وطنية واحدة معنية باإليدز لديها والية لتنسيق عمل مجيع الشركاء،

 ويف إطار نظام واحد متفق عليه للرصد والتقييم ،عددة القطاعاتذات قاعدة عريضة ومت
لتوصيات اهلامة املقدمة من فريق العمل العاملي املعين با ونرحب. على الصعيد القطري

 ،بني املؤسسات املتعددة األطراف واملاحنني الدولينيفيما بتحسني التنسيق بشأن اإليدز 
 ؛وندعم هذه التوصيات

_______________ 
 .، املرفق٢٦/٢ -  دإالقرار )٢٠(
 .٣ق - ٥٨قرار مجعية الصحة العاملية  )٢١(
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، ٢٠١٥اجلميع على خدمات الصحة اإلجنابية حبلول عام حتقيق حصول  )ز( 
على النحو املطروح يف املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ودمج هذا اهلدف يف استراتيجيات 

 ،، ومنها األهداف الواردة يف اإلعالن بشأن األلفية دوليابلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها
ت وحتسني صحة األم واحلد من وفيات األطفال وتعزيز اليت ترمي إىل احلد من وفيات األمها

متالزمة نقص املناعة املكتسب /املساواة بني اجلنسني ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية
  والقضاء على الفقر؛)اإليدز(

راكات بني القطاعني العام تشجيع التمويل الطويل األجل، مبا يف ذلك الش )ح( 
 وكذلك، لصاحل إجراء األحباث األكادميية والصناعية، سباحيثما يكون ذلك منا واخلاص

 ومبيدات ميكروبات، ومعدات تشخيص، وأدوية وعقاقري جديدة من الستحداث لقاحات
أجل التصدي لألوبئة الكبرية وأمراض املناطق احلارة وغريها من األمراض مثل أنفلونزا 

 ،دما يف األعمال املتعلقة حبوافز السوق واملضي ق،الطيور واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة
 ؛حيثما يكون ذلك مناسبا من خالل آليات من قبيل االلتزامات املسبقة بالشراء

التشديد على ضرورة التصدي على وجه االستعجال للمالريا والسل،  )ط( 
 يف اف األطرة واملتعددة املبادرات الثنائيبتعزيز يف أكثر البلدان املتضررة، والترحيب خصوصا

 .هذا الصدد
 

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  
ونؤكد من جديد . ما زلنا على اقتناع بأن التقدم الذي حترزه املرأة هو تقدم للجميع - ٥٨

 ونتائج الدورة )٢٢(أن التنفيذ الكامل والفعال ألهداف وغايات إعالن ومنهاج عمل بيجني
لعامة متثل مسامهة أساسية لبلوغ األهداف اإلمنائية االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية ا

 ونعقد العزم على تشجيع ،املتفق عليها دوليا، مبا فيها تلك الواردة يف اإلعالن بشأن األلفية
وذلك من الواسع االنتشار بني اجلنسني وعلى القضاء على التمييز بني اجلنسني  املساواة
 : ما يليخالل

املساواة بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي القضاء على أوجه عدم  )أ( 
 ؛٢٠١٥يف مجيع املراحل التعليمية حبلول عام ممكن ويف أقرب وقت 

ضمان متتع املرأة حبرية وعلى قدم املساواة باحلق يف امللكية واملرياث وكفالة  )ب( 
 ضمان حيازهتا املأمونة للممتلكات واملساكن؛

_______________ 
منــشورات  (١٩٩٥ســبتمرب / أيلــول١٥-٤تقريــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بــيجني،    )٢٢(

 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13األمم املتحدة، رقم املبيع 
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 قدم املساواة من الصحة اإلجنابية؛ضمان االستفادة على  )ج( 
 املرأة على قدم املساواة إىل أسواق العمل والعمالة تعزيز إمكانية وصول )د( 

 املستدامة وسبل الوقاية املالئمة يف العمل؛
وصول املرأة على قدم املساواة إىل األصول واملوارد إمكانية ضمان  )هـ( 
 لتكنولوجيا؛ واالئتمان وا، مبا يف ذلك األرضاإلنتاجية
سائل منها بو الطفلةالقضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضد املرأة و )و( 

، خالل الصراعات املرأة والطفلةإهناء اإلفالت من العقاب وكفالة محاية املدنيني، وال سيما 
 وفقا اللتزامات الدول مبوجب القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل ،املسلحة وبعدها

 وق اإلنسان؛حلق
تشجيع املشاركة املتزايدة للمرأة يف اهليئات احلكومية اليت تتوىل صنع  )ز( 

 .وسائل منها ضمان تكافؤ فرص مشاركتها يف العملية السياسية مشاركة كاملةبالقرارات، 
ونقر بأمهية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين باعتباره أداة لتحقيق املساواة بني  - ٥٩

تحقيق هذا الغرض، نتعهد بالعمل بنشاط على تشجيع مراعاة املنظور ول. اجلنسني
لدى وضع وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والربامج يف مجيع الدوائر السياسية  اجلنساين

واالقتصادية واالجتماعية، ونتعهد كذلك بتعزيز قدرات منظومة األمم املتحدة يف جمال نوع 
 .اجلنس

 
 ا ألغراض التنميةتسخري العلم والتكنولوجي  

نسلم بأن للعلم والتكنولوجيا، مبا فيها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، دورا  - ٦٠
 يفحيويا يف حتقيق األهداف اإلمنائية وبأن تقدمي الدعم الدويل ميكن أن يساعد البلدان النامية 

 :زم مبا يليتولذلك نل. االستفادة من التطورات التكنولوجية وتعزيز قدراهتا اإلنتاجية
تعزيز وتوطيد اآلليات القائمة ودعم املبادرات املتخذة من أجل البحث  )أ( 

والتطوير، بوسائل منها الشراكات الطوعية بني القطاعني العام واخلاص، بقصد تلبية 
لبلدان النامية يف ميادين الصحة والزراعة وحفظ املوارد الطبيعية لاالحتياجات اخلاصة 

 مستدام واإلدارة البيئية والطاقة واحلراجة وأثر تغري املناخ؛واستخدامها بشكل 
القيام، حسب االقتضاء، بتعزيز وتيسري حصول البلدان النامية على  )ب( 

 التكنولوجيات السليمة بيئيا واخلربة هاالتكنولوجيات وتطويرها ونقلها وتعميمها، مبا في
 املتصلة هبا؛
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ها الرامية إىل وضع وتشجيع استراتيجيات مساعدة البلدان النامية يف جهود )ج( 
وطنية للموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا، اليت متثل احملرك األول لبناء القدرات الوطنية من 

 أجل التنمية؛
تشجيع ودعم بذل جهود متزايدة من أجل تطوير مصادر طاقة متجددة من  )د( 

 جلوفية؛قبيل الطاقة الشمسية والرحيية والطاقة احلرارية ا
تنفيذ سياسات ترمي إىل اجتذاب ب على املستويني الوطين والدويل القيام )هـ( 

 اليت تعزز املعرفة ونقل التكنولوجيا ،من القطاعني العام واخلاصاحمللية واألجنبية االستثمارات 
 بشروط يتفق عليها مجيع األطراف وتزيد من اإلنتاجية؛

 تسخري النامية، فرادى ومجاعات، من أجل دعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان )و( 
 بيئيا؛ التكنولوجيا الزراعية اجلديدة بقصد زيادة اإلنتاجية الزراعية من خالل وسائل مستدامة

بناء جمتمع معلومات حموره اإلنسان ويتسم بالشمول بغية تعزيز إتاحة  )ز( 
ضع إمكانات تكنولوجيا رأب اهلوة الرقمية، وو يفاملساعدة الفرص الرقمية للجميع من أجل 

 والتصدي للتحديات اجلديدة اليت تواجه جمتمع ،املعلومات واالتصاالت يف خدمة التنمية
املعلومات من خالل تنفيذ نتائج مرحلة جنيف من مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع 

مة يف املعلومات وضمان جناح املرحلة الثانية من ذلك املؤمتر املزمع عقده يف تونس العاص
بإنشاء صندوق التضامن الرقمي  نرحب ،يف هذا الصدد؛ و٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين

 .ونشجع املسامهات الطوعية يف متويله
 

 اهلجرة والتنمية  
نقر بأمهية العالقة بني اهلجرة الدولية والتنمية وباحلاجة إىل معاجلة التحديات واغتنام  - ٦١

ونسلم بأن اهلجرة الدولية جتلب . ملنشأ واملقصد والعبورالفرص اليت تطرحها اهلجرة لبلدان ا
ونتطلع إىل احلوار الرفيع املستوى . فوائد للمجتمع العاملي فيما تضع أيضا حتديات أمامه

سيتيح فرصة  ، مما٢٠٠٦املقرر أن جتريه اجلمعية العامة بشأن اهلجرة الدولية والتنمية يف عام 
للهجرة الدولية والتنمية من أجل حتديد السبل والوسائل مناقشة اجلوانب املتعددة األبعاد 

 .املالئمة لتعظيم فوائدها اإلمنائية واحلد من آثارها السلبية إىل أقصى درجة
 عزمنا على اختاذ تدابري لضمان احترام ومحاية حقوق اإلنسان من جديدنؤكد و - ٦٢

 .للمهاجرين والعمال املهاجرين وأفراد أسرهم



A/RES/60/1 

25 

 من أجل احلد ، والتعهد باختاذ تدابري، احلاجة إىل اتباع سياساتجديدمن ونؤكد  - ٦٣
من تكاليف نقل التحويالت املالية من املهاجرين إىل البلدان النامية، ونرحب باجلهود اليت 

 . يف هذا الصددةلحذهلا كل من احلكومات وأصحاب املصيب
 

 البلدان ذات االحتياجات اخلاصة  
مجيع الحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا، وحنث تلبية اامنا بنؤكد من جديد التز - ٦٤

 ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، مبا فيها مؤسسات بريتون املؤسساتالبلدان ومجيع 
ة واختاذ تدابري عاجلة لتتحقق يف املوعد احملدد أهداف تضافروودز، على بذل جهود م

 .)٤( لصاحل أقل البلدان منوا٢٠١٠-٢٠٠١لعقد  بروكسل لبرنامج عملوغايات 
، والتحديات اليت تواجهها لبلدان النامية غري الساحليةلونسلم باالحتياجات اخلاصة  - ٦٥

 التزامنا بالتصدي على حنو عاجل لتلك االحتياجات والتحديات من ونؤكد من جديد بالتايل
تلبية االحتياجات : ل أملايتربنامج عم لاملناسبالكامل والفعال ويف املوعد تنفيذ الخالل 

اخلاصة للبلدان النامية غري الساحلية يف إطار عاملي جديد للتعاون يف جمال النقل العابر من 
  باولووتوافق آراء سا و)٢٣( غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية الناميةأجل البلدان

نشجع العمل و. )٢٤(جارة والتنميةؤمتر األمم املتحدة للتاملعتمد يف الدورة احلادية عشرة مل
وضع منهجية حتدد الوقت ل املتحدة ألممالذي تضطلع به اللجان اإلقليمية واملنظمات التابعة ل

ونسلم . والتكاليف من أجل إعداد مؤشرات قياس التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل أملايت
 يف جهودها املبذولة من أجل ةللبلدان النامية غري الساحليأيضا باملصاعب والشواغل اخلاصة 

إعطاء األولوية يف هذا الصدد وينبغي . إدماج اقتصاداهتا يف النظام التجاري املتعدد األطراف
 .)٢٣(وبرنامج عمل أملايت )٢٥( إلعالن أملايتاملناسبيف املوعد للتنفيذ الكامل و

، جه ضعفوأو من احتياجات خاصة لدول اجلزرية الصغرية الناميةونعترف مبا ل - ٦٦
التصدي  هذه االحتياجات وبيةلت التزامنا باختاذ إجراءات عاجلة وملموسة لونؤكد من جديد
 يف ةعتمدهذه من خالل التنفيذ التام والفعال الستراتيجية موريشيوس امل ألوجه الضعف

_______________ 
ري الدويل للبلدان النامية غري الساحلية وبلـدان املـرور العـابر الناميـة والبلـدان             تقرير املؤمتر الوزا   )٢٣(

املاحنة واملؤسسات املالية واإلمنائيـة الدوليـة بـشأن التعـاون يف جمـال النقـل العـابر، أملـايت، كازاخـستان،                      
 .، املرفق األول)A/CONF.202/3 (٢٠٠٣أغسطس / آب٢٩ و ٢٨

)٢٤( TD/412اجلزء الثاين ،. 
تقرير املؤمتر الوزاري الدويل للبلدان النامية غري الساحلية وبلـدان املـرور العـابر الناميـة والبلـدان                )٢٥(

املاحنة واملؤسسات املالية واإلمنائيـة الدوليـة بـشأن التعـاون يف جمـال النقـل العـابر، أملـايت، كازاخـستان،                      
 .، املرفق الثاين)A/CONF.202/3 (٢٠٠٣أغسطس / آب٢٩ و ٢٨
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 للدول اجلزرية  من أجل التنمية املستدامة الستعراض تنفيذ برنامج العملجتماع الدويلالا
 الثانية دورة اجلمعية العامة االستثنائية، ونتائج )٢٧(برنامج عمل بربادوس، و)٢٦(رية الناميةالصغ

من أجل تنفيذ والشراكة  كذلك بتعزيز املزيد من التعاون الدويل تعهدون. )٢٨(والعشرين
 والدولية وتشجيع التجارة ليةتعبئة املوارد احمل هامنجبملة وسائل  ،استراتيجية موريشيوس

 . للتنمية وزيادة التعاون املايل والتقين على الصعيد الدويلحمركاة بوصفها الدولي
 هدافتحقيق األلونشدد على احلاجة إىل تقدمي دعم دويل متواصل ومنسق وفعال  - ٦٧

  الكوارثبعداإلمنائية يف البلدان اخلارجة من الصراعات واليت جتتاز مرحلة االنتعاش 
 .الطبيعية

 
 فريقياأل اخلاصة تلبية االحتياجات  

ونشدد الوفاء بالتزاماهتا،  يف ةفريقيالبلدان األنرحب بالتقدم امللموس الذي أحرزته  - ٦٨
 بغية تشجيع )٢٩( من أجل تنمية أفريقياة ضرورة املضي قدما يف تنفيذ الشراكة اجلديدعلى

شيد النمو والتنمية املستدامني وترسيخ أسس الدميقراطية وحقوق اإلنسان واحلكم الر
واإلدارة االقتصادية السليمة واملساواة بني اجلنسني، ونشجع البلدان األفريقية على مواصلة 

تطوير عن طريق مبشاركة اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، يف هذا الصدد بذل جهودها 
وتعزيز مؤسسات احلكم والتنمية يف املنطقة، ونعرب أيضا عن ترحيبنا بالقرارات اليت اختذها 

 شركاء أفريقيا، مبا يف ذلك جمموعة البلدان الثمانية واالحتاد األورويب، دعما جلهود مؤخرا
أفريقيا اإلمنائية، مبا يف ذلك االلتزامات اليت ستؤدي إىل زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة 

 بتلبية التزامناونؤكد من جديد . ٢٠١٠حبلول عام   بليون دوالر٢٥ مبقدار  سنوياإىل أفريقيا
 اليت تعد القارة الوحيدة اليت مل تسر يف اجتاه حتقيق أي من فريقياألاالحتياجات اخلاصة 

 يف االندماجمن أجل متكينها من وذلك  ،٢٠١٥األلفية حبلول عام بشأن عالن اإل أهداف
 :نعقد العزم على ما يليواالقتصاد العاملي، مسرية 

_______________ 
ريــر االجتمــاع الــدويل الســتعراض تنفيــذ برنــامج العمــل مــن أجــل التنميــة املــستدامة للــدول     تق )٢٦(

منـشورات   (٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثـاين   ١٤-١٠اجلزرية الصغرية النامية، بورت لويس، موريشيوس،       
 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار ) والتصويبE.05.II.A.4األمم املتحدة، رقم املبيع 

ــدجتاون،        ت )٢٧( ــة، بري ــصغرية النامي ــة ال ــدول اجلزري ــستدامة لل ــة امل ــاملي املعــين بالتنمي ــؤمتر الع ــر امل قري
 A.94.I.18منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع            (١٩٩٤مـايو   / أيار ٦ -أبريل  / نيسان ٢٥بربادوس،  
 .الثاين، املرفق ١، الفصل األول، القرار )والتصويبان

 .، املرفق٢٢/٢ -القرار دإ  )٢٨(
)٢٩( A/57/304املرفق ،. 
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تقدمي من خالل تنمية أفريقيا من أجل تعزيز التعاون مع الشراكة اجلديدة  )أ( 
 موارد تعبئةوسائل منها  ذلك اإلطار، بضمن األفارقة القادةدعم متسق للربامج اليت يضعها 

 ؛على هذه الربامج خارجية وتيسري موافقة املؤسسات املالية املتعددة األطرافحملية ومالية 
 ٢٠١٥لول عام دعم االلتزام األفريقي بضمان حصول مجيع األطفال حب )ب( 

 ؛ة األساسيةيعلى الرعاية الصحكذلك كامل وجماين وإلزامي ووجيد ابتدائي على تعليم 
ة، يشارك فيها االحتاد دعم إنشاء جمموعة دولية معنية باهلياكل األساسي )ج( 

تنمية من أجل الشراكة اجلديدة  مع ،والبنك الدويل ومصرف التنمية األفريقياألفريقي 
  من القطاعني العام واخلاصتيسري االستثماروذلك ل  للعمل،طار الرئيسياإلا بوصفه أفريقيا

 ؛ يف أفريقيايف اهلياكل األساسية
ع إجياد حل شامل ودائم ملشاكل الديون اخلارجية للبلدان األفريقية، تشجي )د( 

 مع ، اتساقااملائة يف ١٠٠ بنسبة لديون املتعددة األطرافا إلغاء تباع سبل منهااعن طريق 
 ،البلدان الفقرية املثقلة بالديون مؤخرا جمموعة البلدان الثمانية بشأن املقترح الذي قدمته

،  من الديون بقدر كبريئهاإعفا، بوحيثما يكون ذلك مناسباالقيام، يف كل حالة على حدة و
يست  اليت ل األفريقية املثقلة بالديونالبلدانأو إعادة هيكلة ديون إلغاء جبملة وسائل منها 

  وال ميكنها حتمل أعباء ديوهنا؛ بشأن البلدان الفقرية املثقلة بالديونطرفا يف املبادرة
النظام ضمن هود من أجل إدماج البلدان األفريقية إدماجا كامال اجلبذل  )هـ( 

 ة؛ التجاريف جمالبرامج موجهة لبناء القدرات وسائل منها التجاري الدويل، ب
على السلع األساسية من اليت تعتمد ا البلدان األفريقية دعم اجلهود اليت تبذهل )و( 

 وتعزيز قدرهتا على املنافسة، هاوتنويعأجل إعادة هيكلة قطاعات السلع األساسية فيها 
القطاع اخلاص من أجل إدارة مبشاركة السوق أساس  ترتيبات تقوم على وضع على العملو
 ؛أسعار السلع األساسية املتصلة بخاطرامل

، من أجل فرادى ومجاعاتجلهود اليت تبذهلا البلدان األفريقية، ااستكمال  )ز( 
 التنمية الزراعية برنامج على النحو الوارد يف ،ستدامةمزيادة اإلنتاجية الزراعية بطريقة 

 اجزءباعتبار ذلك  الشاملة يف أفريقيا اليت وضعتها الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا،
 ؛أفريقية‘‘ اءثورة خضر’’من 

اإلقليمية الرامية إىل دون املنظمات االحتاد األفريقي وتشجيع ودعم مبادرات  )ح( 
، ونرحب يف هذا الصدد  مبساعدة األمم املتحدةوتسويتهامنع الصراعات والتوسط فيها 

 ؛ حلفظ السالم يف أفريقياقدمي الدعمتحات جمموعة البلدان الثمانية لقترمب
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 يف  هبدف بناء جيل ال يعاين من اإليدز واملالريا والسل،ةتقدمي املساعد )ط( 
قدر اإلمكان من على االقتراب ا، والعمل املصابني هبورعاية الوقاية منها جمال  يف أفريقيا،

متالزمة نقص املناعة /فريوس نقص املناعة البشريةبلوغ هدف حصول اجلميع على عالج ل
وتشجيع الشركات الصيدالنية ، ٢٠١٠حبلول عام  يف البلدان األفريقية )اإليدز(ب ساملكت

 ميسورة التكلفة ويف ،فريوسات الرجعيةلل املضادة ، مبا فيها العقاقريالعقاقريعلى جعل 
، على شكل منح حيثما ملساعدة الثنائية واملتعددة األطرافا وكفالة زيادة ،املتناول يف أفريقيا

، وذلك أفريقيا مراض املعدية األخرى يف مكافحة املالريا والسل واألمن أجل أمكن ذلك،
 .تعزيز النظم الصحيةب

 
 السالم واألمن اجلماعي -ثالثا   

استجابة عاجلة من جانبنا تتطلب  اليت  من التهديداتعريضةنقر بأننا نواجه طائفة  - ٦٩
 .ومجاعية وأكثر تصميما

حتقيق التعاون تطلب، وفقا للميثاق، هلذه التهديدات ي التصديأن أيضا بونقر  - ٧٠
 .كل منهاوالية مجيع أجهزة األمم املتحدة الرئيسية يف إطار بني  فيما
التهديدات اليت كثريا من وأن يف ظل العوملة  بأننا نعيش يف عامل مترابط عترفنو - ٧١

 وجيب معاجلتها على الصعد تتسم بالترابط، بل وطنيةالدود تقف عند احل  الاليومنشهدها 
 . الدويلالقانون وفقا ألحكام امليثاق ومي والوطينالعاملي واإلقلي

توافق آراء أمين يقوم على العمل على التوصل إىل لذلك نؤكد من جديد التزامنا بو - ٧٢
واألمن وحقوق والسالم ترابط، وبأن التنمية ال تتسم بالتهديداتالعديد من االعتراف بأن 

حتمي نفسها على أفضل وجه بالتصرف ، وبأن ما من دولة ميكن أن عناصر متآزرةاإلنسان 
 عمال الدول حتتاج إىل نظام أمن مجاعي فعال ويتسم بالكفاءة،مجيع منفردة متاما، وبأن 

 . ومبادئهيثاقاملقاصد مب
 

 تسوية املنازعات سلميا  
 نزاعاهتا بالوسائل السلمية وفقا للفصل السادس من بتسويةالدول  التزام نشدد على - ٧٣
مجيع ويتعني على . حمكمة العدل الدوليةإىل  اللجوءيف ذلك، عند االقتضاء، مبا ، يثاقامل

عالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون وفقا إلأن تتصرف الدول 
 .)٣٠( األمم املتحدةق وفقا مليثا،بني الدول فيما

_______________ 
 .، املرفق)٢٥ - د (٢٦٢٥القرار  )٣٠(
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 وجندد رمسيا ،هومبادئ وفقا ملقاصد امليثاقاملسلحة   أمهية منع الصراعاتنؤكدو - ٧٤
 كوسيلة للتصدي بفعالية للتحدياتاملسلحة   نشوب الصراعاتالتزامنا بتشجيع ثقافة منع

بتعزيز قدرة كذلك  و، املترابطة اليت تواجهها الشعوب يف مجيع أحناء العاملاألمنية واإلمنائية
 . املسلحةالصراعاتنشوب يتعلق مبنع  األمم املتحدة فيما

 وتسوية نع الصراعات املسلحةمل ومتكاملمتسق أمهية اتباع هنج ك كذل ونؤكد - ٧٥
 واجمللس  جملس األمن واجلمعية العامةأنشطةبني  تنسيقال، وعلى ضرورة املنازعات

من هذه األطراف إىل كل هبا  يف إطار الوالية املعهود واألمني العام االقتصادي واالجتماعي
 .مبوجب امليثاق

 التوسط  ذلكمبا يف، هلام الذي تؤديه مساعي األمني العام احلميدة بالدور اوإذ نقر - ٧٦
يف هذا ته الجهود اليت يبذهلا األمني العام لتعزيز قدرنعرب عن دعمنا لملنازعات، يف تسوية ا
 .املضمار

 
  األمم املتحدة ميثاقمبوجب  القوةاستعمال  

 عن التهديد  عالقاهتا الدولية،، يفباالمتناع التزام مجيع الدول األعضاء نكرر تأكيد - ٧٧
 من بني أن من جديد ونؤكد . قيثااملشى مع اال يتم باستعمال القوة أو استعماهلا بأي شكل

 وتنمية ني،ــم واألمن الدوليدة احلفاظ على السالــه األمم املتحاملقاصد واملبادئ اليت توج
يف واملساواة يف حقوق الشعوب بني الدول استنادا إىل احترام مبادئ فيما العالقات الودية 

ا ــ وحتقيقلتوطيد أسس السالم العاملي،مناسبة تدابري أخرى أي  واختاذ هاتقرير مصريحقها يف 
التهديدات اليت يتعرض  على اختاذ تدابري مجاعية فعالة ملنع وإزالة حنن مصممونة، ــلتلك الغاي

تسوية، أو  تكييفولتحقيق  ،خرىات السالم األانتهاك لسالم ولقمع أعمال العدوان أوا هلا
دل والقانون الدويل، للمنازعات أو احلاالت الدولية اليت ــ وطبقا ملبادئ العبالوسائل السلمية

 .المــلساقد تفضي إىل خرق 
 أمهية تشجيع وتعزيز العملية املتعددة األطراف والتصدي للتحديات تأكيدونكرر  - ٧٨

 كذلك ؤكدالقانون الدويل، ونمبادئ  بأحكام امليثاق وواملشاكل الدولية بااللتزام الصارم
 .التزامنا بالنهج املتعدد األطراف

لكامل نطاق للتصدي كافية ذات الصلة يثاق امل أن أحكام من جديد ونؤكد - ٧٩
 كذلك سلطة جملس من جديد ونؤكد. نام واألمن الدولييت يتعرض هلا السالالتهديدات ال
 أمهية نؤكدو .م واألمن الدولينيعادة السالاستلصون وقسرية  راءاتإج اختاذ هلاألمن اليت ختو

 .ومبادئه التصرف وفقا ملقاصد امليثاق
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م واألمن الدوليني تقع أيضا أن املسؤولية األساسية عن صون السالمن جديد ونؤكد  - ٨٠
يني م واألمن الدولاملتصل بصون السال العامة اجلمعيةوننوه أيضا بدور . على جملس األمن

 .وفقا ألحكام امليثاق ذات الصلة
 

 اإلرهاب  
ندين بشدة اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره، أيا كان مرتكبوه، وحيثما ارتكب،  - ٨١

 . للسالم واألمن الدولينيتتهديداأحد أخطر النه يشكل إوأيا كانت أغراضه، إذ 
 عاملية ملكافحة من حتديد لعناصر استراتيجية العام األمنيونرحب مبا قام به  - ٨٢

وينبغي للجمعية العامة أن تقوم دومنا إبطاء بتطوير هذه العناصر بغية اعتماد وتنفيذ . اإلرهاب
استراتيجية تكفل االستجابة بصورة شاملة ومنسقة ومتسقة على الصعد الوطين واإلقليمي 

 انتشار تأخذ أيضا يف اعتبارها الظروف املؤدية إىلوأجل مكافحة اإلرهاب، من والدويل، 
يف هذا السياق على ما اختذ من مبادرات خمتلفة لتعزيز احلوار والتسامح نثين و. اإلرهاب
 .بني احلضاراتفيما والتفاهم 

 ضرورة بذل مجيع اجلهود من أجل التوصل إىل اتفاق على وضع وإبرام نؤكدو - ٨٣
 .مةاتفاقية شاملة بشأن اإلرهاب الدويل خالل الدورة الستني للجمعية العا

ونقر بأنه ميكن النظر يف مسألة الدعوة إىل عقد مؤمتر رفيع املستوى حتت رعاية  - ٨٤
 .لبلورة معامل استجابة دولية لإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره املتحدة األمم
ونسلم بأن التعاون الدويل من أجل مكافحة اإلرهاب جيب أن يتم وفقا ألحكام  - ٨٥

ويتعني . امليثاق واالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلةالقانون الدويل، مبا يف ذلك 
على الدول ضمان امتثال أي تدابري تتخذ ملكافحة اإلرهاب اللتزاماهتا مبوجب القانون 

 .ال سيما قانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنساين الدويلوالدويل، 
 اإلرهابية أو متويلها أو تشجيعها نظيم األنشطةلدول االمتناع عن تلونكرر مناشدتنا  - ٨٦

أو إتاحة التدريب هلا، أو دعمها بأي شكل آخر، واختاذ التدابري املناسبة لضمان عدم 
 .استخدام أراضيها هلذه األنشطة

 أيضا ؤكديف مكافحة اإلرهاب، ون املتحدة األممونقر بأمهية الدور الذي تقوم به  - ٨٧
 املستوى العملي ال سيما علىوون اإلقليمي والثنائي يف هذا الصدد، املسامهة احليوية للتعا

 .لتبادل التقينل إنفاذ القوانني وللتعاون يف جمال
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، على مساعدة الدول يف بناء قدراهتا  املتحدةاألمموحنث اجملتمع الدويل، مبا فيه  - ٨٨
قدمي مقترحات إىل إىل ت العام األمنيوندعو . الوطنية واإلقليمية على مكافحة اإلرهاب

 األمم منظومة، يف نطاق اختصاصات كل منهما، لتعزيز قدرة  األمنجملسو العامة اجلمعية
 املتحدة األممعلى مساعدة الدول يف مكافحة اإلرهاب وتعزيز التنسيق بني أنشطة املتحدة 

 .يف هذا الصدد
يواجهوا  كي أمهية مساعدة ضحايا اإلرهاب وتقدمي الدعم هلم وألسرهم نؤكدو - ٨٩

 .خسائرهم ويتحملوا مصاهبم
على أن ينظر يف سبل تعزيز دوره يف جمايل رصد وإنفاذ تدابري  األمن جملسونشجع  - ٩٠

 االعتبار إيالء من الدول، مع املطلوبة تعزيز شروط اإلبالغ بوسائل منهامكافحة اإلرهاب، 
وحنن ملتزمون بالتعاون . حة اإلرهابهبيئاته الفرعية ملكافللواليات املختلفة املنوطة واالحترام 

الكامل مع اهليئات الفرعية املختصة الثالث يف إجناز مهامها، مع تسليمنا بأن دوال عديدة 
 .ذات الصلة األمن جملستزال حباجة إىل املساعدة يف تنفيذ قرارات  ال

 )٣١(اب النووي االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهبدء نفاذوندعم اجلهود الرامية إىل  - ٩١
يف وقت مبكر، ونشجع الدول بقوة على أن تنظر يف أن تصبح أطرافا فيها على سبيل 
االستعجال، واالنضمام دومنا إبطاء إىل االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية اإلثين عشر 

 .األخرى املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وتطبيقها
   
 حفظ السالم  

يؤدي دورا حيويا يف ي تضطلع به األمم املتحدة الذإذ نقر بأن حفظ السالم  - ٩٢
مساعدة أطراف الصراع على إهناء أعمال القتال، وإذ نثين على مسامهة حفظة السالم 

حتقق يف السنوات ذي التابعني لألمم املتحدة يف هذا الصدد، وإذ ننوه بأوجه التحسن ال
، مبا يف ذلك نشر بعثات ة املتحداألمماألخرية يف عمليات حفظ السالم اليت تضطلع هبا 

 ضرورة تزويد عمليات حفظ السالم بقدرة كافية نؤكدمتكاملة يف أوضاع معقدة، وإذ 
للتصدي ألعمال القتال والوفاء بوالياهتا بفعالية، حنث على مواصلة تطوير املقترحات الداعية 

. زماتإىل إنشاء قدرات معززة للنشر السريع لدعم عمليات حفظ السالم يف أوقات األ
 األممونؤيد إنشاء قدرة تشغيل أولية آللية شرطة دائمة تتيح لعنصر الشرطة يف بعثات 

حلفظ السالم القدرة على الشروع يف عملها بشكل متسق وفعال وقادر على املتحدة 
 .تقدمي املشورة وتوفري اخلربة الفنية هلاعن طريق االستجابة، وملساعدة البعثات القائمة 

_______________ 
 .، املرفق٥٩/٢٩٠القرار  )٣١(
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 املنظمات اإلقليمية من مسامهات يف السالم واألمن، على هبأمهية ما تقدموإذ نسلم  - ٩٣
النحو الذي ينص عليه الفصل السابع من امليثاق، وأمهية إقامة شراكات وترتيبات ميكن التنبؤ 

واملنظمات اإلقليمية، وإذ ننوه على وجه اخلصوص بأمهية وجود احتاد  املتحدة األممهبا بني 
 :حتياجات اخلاصة ألفريقيا، فإنناء االأفريقي قوي، يف ضو

أجل إجياد من ندعم جهود االحتاد األورويب والكيانات اإلقليمية األخرى  )أ( 
 قدرات من قبيل القدرة على النشر السريع، والترتيبات االحتياطية واالنتقالية؛

نــدعم وضــع وتنفيــذ خطــة مــدهتا عــشر ســنوات لبنــاء القــدرات مــع االحتــاد      )ب( 
 .ياألفريق
 املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة ٢٠٠١وندعم تنفيذ برنامج العمل لعام  - ٩٤

 .)٣٢(الصغرية واألسلحة اخلفيفة ومكافحته والقضاء عليه من مجيع جوانبه
 والربوتوكول الثاين )٣٣(وحنث الدول األطراف يف اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد - ٩٥

 على أن تنفذ بشكل كامل االلتزامات املترتبة على )٣٤(املعينة التقليدية لحةاألساملعدل التفاقية 
الدول القادرة على تقدمي مزيد من املساعدة التقنية للدول املتضررة جراء ب وهنيب. كل منها

 .األلغام أن تقوم بذلك
بشأن ممارسات  العام األمني التوصيات املقدمة من مستشار ةونشدد على أمهي - ٩٦
حفظ السالم التابعون لألمم أفراد تغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي اليت يقوم هبا االس

 العامة اجلمعيةقر من تدابري يف قرارات التنفيذ الكامل دومنا إبطاء ملا أ، وحنث على )٣٥(املتحدة
 . التوصيات تلكذات الصلة، استنادا إىل

 
 بناء السالم  

بناء السالم واملصاحلة ل منسق ومتسق ومتكامل إذ نشدد على احلاجة إىل اتباع هنج - ٩٧
يف مرحلة ما بعد انتهاء الصراع، هبدف حتقيق سالم دائم، وإذ نقر باحلاجة إىل آلية مؤسسية 

_______________ 
تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين باالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة مـن               : انظر )٣٢(

 .٢٤بع، الفقرة ، الفصل الرا)A/CONF.192/15 (٢٠٠١يوليه / متوز٢٠-٩، نيويورك، مجيع جوانبه
األمـم  (اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام           )٣٣(

 ).٣٥٥٩٧، الرقم ٢٠٥٦، اجمللد جمموعة املعاهداتاملتحدة، 
تفاقية حظر أو تقييد استعمال أسـلحة تقليديـة معينـة ميكـن اعتبارهـا               الالربوتوكول الثاين املعدل     )٣٤(
 ).، املرفق باءCCW/CONF.I/16 (Part I)(فرطة الضرر أو عشوائية األثر م
)٣٥( A/59/710 ٩٣ إىل ٦٨، الفقرات. 
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مكرسة ملواجهة االحتياجات اخلاصة للبلدان اخلارجة من الصراع حتقيقا لإلنعاش وإعادة 
ية املستدامة، وإذ نسلم بالدور احليوي اإلدماج والتعمري، وملساعدهتا على إرساء أسس التنم

يف هذا الصدد، نقرر إنشاء جلنة لبناء السالم باعتبارها هيئة  املتحدة األممالذي تؤديه 
 .استشارية حكومية دولية

وتتمثل الغاية الرئيسية من إنشاء جلنة بناء السالم يف اجلمع بني كافة األطراف  - ٩٨
 استراتيجيات متكاملة املقترحات بشأنقدمي املشورة والفاعلة ذات الصلة حلشد املوارد وت

وينبغي للجنة أن تركز اهتمامها على جهود . لعملية بناء السالم واإلنعاش بعد انتهاء الصراع
التعمري وبناء املؤسسات الضرورية لالنتعاش من الصراع ودعم وضع استراتيجيات متكاملة 

بق، ينبغي للجنة تقدمي التوصيات واملعلومات وفضال عما س. إلرساء أسس التنمية املستدامة
وخارجها،  املتحدة األممالصلة داخل   مجيع األطراف الفاعلة ذاتبنيتنسيق اللتحسني 

وحتديد أفضل املمارسات، واملساعدة على كفالة متويل أنشطة اإلنعاش املبكر بشكل ميكن 
وينبغي .  لإلنعاش بعد انتهاء الصراعالتنبؤ به ومتديد فترة االهتمام الذي يوليه اجملتمع الدويل

 .للجنة أن تتصرف يف مجيع املسائل بناء على التوافق يف اآلراء بني أعضائها
وينبغي للجنة بناء السالم أن تتيح نتائج مناقشاهتا وتوصياهتا لالطالع العام باعتبارها  - ٩٩

ة، مبا يف ذلك املؤسسات جلميع اهليئات واألطراف الفاعلة ذات الصل املتحدة األمممن وثائق 
 . العامةاجلمعية السالم أن تقدم تقريرا سنويا إىل بناءكما ينبغي للجنة . املالية الدولية

وينبغي أن تضم اللجنة . اجتماعاهتا بأشكال خمتلفةأن تعقد  السالم بناءلجنة ل ينبغيو -١٠٠
ظيمية املشار إليها يف الفقرة يف اجتماعاهتا املعقودة لبلدان حمددة، بناء على دعوة اللجنة التن

 : أعضاء اللجنة التنظيمية، ممثلني عن اجلهات التالية، بوصفهم أعضاءإضافة إىل أدناه، ١٠١
 البلد موضع النظر؛ )أ( 
بلدان من املنطقة متر بعملية ما بعد انتهاء الصراع، وبلدان أخرى تشارك يف  )ب( 

ملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ذات  افضال عنأو احلوار السياسي، /جهود اإلغاثة و
 الصلة؛

املسامهون الرئيسيون باألموال والقوات وأفراد الشرطة املدنية املشاركون يف  )ج( 
 جهود اإلنعاش؛

 اآلخرون املعنيون؛ املتحدة األمميف امليدان وممثلو  املتحدة األممكبار ممثلي  )د( 
 . مىت كانت ذات صلةاملؤسسات املالية اإلقليمية والدولية )هـ( 
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وينبغي أن يكون للجنة بناء السالم جلنة تنظيمية دائمة مسؤولة عن وضع إجراءاهتا  -١٠١
 :وإدارة شؤوهنا التنظيمية وتتكون من

  يف ذلك أعضاء دائمون؛جملس األمن، مبنمن أعضاء  )أ( 
، ينتخبون من اجملموعات  االقتصادي واالجتماعياجمللسأعضاء من  )ب( 

 مية، مع إيالء االعتبار الواجب للبلدان اليت مرت بتجربة اإلنعاش بعد انتهاء الصراع؛اإلقلي
والتربعات  املتحدة األممكبار املسامهني باألنصبة املقررة يف ميزانيات  )ج( 
السالم، شريطة  لبناء وبراجمها ووكاالهتا، مبا يف ذلك الصندوق الدائم املتحدة األمملصناديق 

 أعاله؛) ب(أو  )أ ( مبوجب الفقرةمن مت اختيارهمبني أال يكونوا من 
األمم كبار املسامهني باألفراد العسكريني وأفراد الشرطة املدنية يف بعثات  )د( 
) ج(أو ) ب( أو) أ( بني من مت اختيارهم مبوجب الفقرة، شريطة أال يكونوا من املتحدة
 .أعاله
 وغريمها من املؤسسات وق النقد الدويللبنك الدويل وصندوينبغي دعوة ممثلني عن ا -١٠٢

املاحنة للمشاركة يف مجيع اجتماعات جلنة بناء السالم مبا يتناسب مع الترتيبات اليت تنظم 
 . العاماألمني، باإلضافة إىل ممثل عن هذه اهليئاتعمل 
إنشاء صندوق دائم متعدد السنوات لبناء السالم بعد انتهاء  العام األمنيونطلب إىل  -١٠٣

ومن بني األهداف . الصراع ميول من التربعات ويراعي على النحو الواجب اآلليات القائمة
اليت يسعى صندوق بناء السالم إىل حتقيقها ضمان اإلفراج فورا عن املوارد الالزمة للشروع 

 .يف أنشطة بناء السالم وتوفري التمويل الكايف جلهود اإلنعاش
، داخل األمانة إقامة مكتب صغري لدعم بناء السالم العام األمنيونطلب أيضا إىل  -١٠٤
 ويف حدود املوارد احلالية، يعمل فيه خرباء مؤهلون من أجل مساعدة جلنة بناء السالم العامة

 .وينبغي للمكتب أن يستعني بأفضل اخلربات املتاحة. ودعمها
نون  كا٣١تبدأ جلنة بناء السالم أعماهلا يف موعد ال يتجاوز ينبغي أن و -١٠٥
 .٢٠٠٥ ديسمرب/األول

 
 اجلزاءات  

نشدد على أن اجلزاءات ال تزال أداة هامة، مبوجب امليثاق، يف إطار جهودنا الرامية  -١٠٦
 ونعقد العزم على كفالة ني دون اللجوء إىل استعمال القوة،إىل حفظ السالم واألمن الدولي

اءات اليت يقررها جملس األمن، توجيه اجلزاءات بعناية دعما ألهداف واضحة، واالمتثال للجز
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واحلرص على تطبيقها بطرائق تضمن التوازن بني فعالية حتقيقها لنتائجها املرجوة وبني ما قد 
من عواقب سلبية على السكان وعلى دول ثالثة، مبا يف ذلك العواقب   عليهابيترت

 .االقتصادية واإلنسانيـةاالجتماعية 
 بأسلوب فعال، يف ضوء مقاييس مرجعية واضحة، وينبغي تطبيق اجلزاءات ورصدها -١٠٧

 سارية املفعول ألقصر فترة زمنية وبقاؤهاوينبغي استعراضها دوريا، حسب االقتضاء، 
 .ضرورية لتحقيق األهداف املتوخاة منها، ويتعني إهناؤها مىت حتققت تلك األهداف

 رصده لتنفيذ ، على حتسني العاماألمنيوهنيب مبجلس األمن أن يعمل، بدعم من  -١٠٨
ض نتائج هذا استعرا تنفيذ اجلزاءات بطريقة خاضعة للمساءلة، ووكفالةاجلزاءات وتأثريها، 

ضع آلية ملواجهة املشاكل االقتصادية اخلاصة النامجة عن تنفيذ اجلزاءات، وو ،الرصد بانتظام
 .لميثاقلوفقا 
وجود إجراءات عادلة ،  العاماألمني مبجلس األمن أن يكفل، بدعم من  أيضاوهنيب -١٠٩

 يتم مبوجبها إدراج األفراد والكيانات يف قوائم اجلزاءات وشطبهم منها، فضال عن وواضحة
 .منح استثناءات ألسباب إنسانية

 الدول على تنفيذ أحكام ةلتعزيز قدر املتحدة األمم خاللوندعم اجلهود املبذولة من  -١١٠
 .اجلزاءات

 
 اجلرمية عرب الوطنية  

 عن قلقنا البالغ إزاء اآلثار السلبية املترتبة على التنمية والسالم واألمـن وحقـوق               نعرب -١١١
مــشكلة اإلنــسان بــسبب اجلرميــة عــرب الوطنيــة، مبــا يف ذلــك هتريــب األشــخاص واالجتــار هبــم و 

تزايــد إزاء  و،األسـلحة الــصغرية واألسـلحة اخلفيفــة  االجتـار غــري املــشروع ب والعامليــة املخـدرات  
لعمـل اجلمـاعي ملكافحـة اجلرميـة     إىل ا احلاجـة  مـن جديـد  ونؤكـد  . ميـة تلـك اجلر الـدول ل تعرض  

 .عرب الوطنية
نــسلم بــأن االجتــار باألشــخاص ال يــزال يــشكل حتــديا خطــريا للبــشرية وأنــه يقتــضي  و -١١٢

وتنفيـذ وتوطيـد   وضـع  وحتقيقـا هلـذه الغايـة، حنـث مجيـع الـدول علـى        . استجابة دولية متضافرة 
مناهـضة الطلـب    بغيـة    حـة مجيـع أشـكال االجتـار باألشـخاص والقـضاء عليهـا             تدابري فعالة ملكاف  

 .على الضحايا املتجر هبم ومحاية هؤالء الضحايا
االتفاقيـات الدوليـة املتعلقـة باجلرميـة        صبح بعـد أطرافـا يف       حنث مجيع الـدول الـيت مل تـ        و -١١٣

بــدء ، بعــد كل فعــال تطبيقهــا بــشوأن تتــوىلالقيــام بــذلك  أن تنظــر يف علــىاملنظمــة والفــساد 
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تعزيـز نظـم العدالـة      ، و  أحكام تلك االتفاقيات   التشريعات الوطنية  نفاذها، بوسائل منها تضمني   
 .اجلنائية
 مـن   ،التغلب على مـشكلة املخـدرات العامليـة       راسخ على    تصميمنا ال  من جديد ونؤكد   -١١٤

غـري املـشروعة    املخـدرات   عـرض   خالل التعاون الدويل واالستراتيجيات الوطنيـة للقـضاء علـى           
 . غري املشروعني، والتزامنا القاطع بذلكوالطلب عليها

نعقد العزم على تعزيز قدرة مكتب األمم املتحدة ملكافحـة املخـدرات واجلرميـة علـى                و -١١٥
 .، يف تلك املهامة للدول األعضاء، يف نطاق واليته احلالية وبناء على طلبهاتقدمي املساعد

 
 تسويتهاالصراعات ونشوب دور املرأة يف منع   

يف بنـاء  تـسويتها و ملـرأة يف منـع نـشوب الـصراعات و         اهلام الذي تقوم بـه ا      الدور   نؤكد -١١٦
ــد ونؤكــد . الــسالم ــالتطبيق الكامــل والفعــال لقــرار جملــس األمــن    مــن جدي ـــزامنا ب  ١٣٢٥ الت

ونؤكــد . بــشأن املــرأة والــسالم واألمــن  ٢٠٠٠أكتــوبر / تــشرين األول٣١املــؤرخ ) ٢٠٠٠(
م واألمـن    للحفـاظ علـى الـسال      ج منظور جنساين يف مجيع اجلهود املبذولـة       ادمإ على أمهية    أيضا

مشاركة كاملة وعلى قدم املـساواة       ، وأمهية توفري الفرص للمرأة من أجل مشاركتها       وتعزيزمها
 فضال عن ضرورة زيـادة حجـم الـدور الـذي تـضطلع بـه املـرأة يف صـنع                     يف مجيع هذه اجلهود،   

ــى مج  ــرارات عل ــستويات الق ــع امل ــساء      . ي ــسان للن ــوق اإلن ــهاكات حق ــع انت ــشدة مجي ــدين ب ون
 واالعتـداء اجلنـسي   الصراع املسلح وممارسـة ضـروب االسـتغالل والعنـف           حاالت  والفتيات يف   
 ومنعـه   زم بوضع وتنفيذ استراتيجيات لإلبالغ عن العنف القائم على نوع اجلـنس           تضدهن، ونل 
 .واملعاقبة عليه

 
 االت الصراع املسلححمحاية األطفال يف   

 التــــزامنا بتعزيـــز ومحايـــة حقـــوق ورفـــاه األطفـــال يف الـــصراعات مـــن جديـــدنؤكـــد  -١١٧
يقهـا علـى امتـداد الـسنوات        ديد امللحوظة اليت أمكن حتق    ج بأوجه التقدم والت   ونرحب. املسلحة

 )٢٠٠٥ (١٦١٢ونرحــب علــى وجــه اخلــصوص باختــاذ قــرار جملــس األمــن  . العديــدة املاضــية
ــه / متــوز٢٦املــؤرخ  ــة حقــوق    . ٢٠٠٥يولي ــدول أن تنظــر يف التــصديق علــى اتفاقي وهنيــب بال
ــل ــول و)٣٦(الطفـ ــاري الربوتوكـ ــل   االختيـ ــوق الطفـ ــة حقـ ــال يف  التفاقيـ ــراك األطفـ ــشأن إشـ بـ

وهنيـب أيـضا بالـدول أن تتخـذ تـدابري فعالـة، حـسب االقتـضاء، ملنـع                   . )٣٧(الصراعات املـسلحة  
_______________ 

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣٦(
 .، املرفق األول٥٤/٢٦٣القرار  )٣٧(
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قبــل القــانون الــدويل، مــن املــسلحة، خالفــا ألحكــام م األطفــال يف الــصراعات جتنيــد واســتخدا
 .القوات واجلماعات املسلحة، وحلظر وجترمي هذه املمارسات

 الــدول املعنيــة أن تتخــذ تــدابري ملموســة لــضمان مــساءلة       هنيــب بكــل  فإننــا ،ولــذا -١١٨
 .األطفال، وامتثال هـؤالء ألحكـام القـانون   االعتداءات اخلطرية على األشخاص املسؤولني عن   

علـى  الـصراعات املـسلحة     حاالت  األطفال يف   حصول  التـزامنا بضمان   أيضا   من جديد ونؤكد  
ملساعدة اإلنسانية يف الوقت املناسب وبـشكل فعـال، مبـا يف ذلـك التعلـيم، مـن أجـل تأهيلـهم                      ا
 .جهم يف اجملتمعادمإعادة إو
 

 حقوق اإلنسان وسيادة القانون -رابعا   
حقــوق اإلنــسان وســيادة مجيــع محايــة وتعزيــز  بنــشاط علــى أن نعمــلجنــدد التـــزامنا بــ -١١٩

قـيم األمـم    تـشكل جـزءا مـن        و الـبعض يدعم بعـضها    مترابطة و القانون والدميقراطية، ونقر بأهنا     
 األمـم املتحـدة أن      القابلة للتجزئة، وهنيب جبميـع أجهـزة       غري   تحدة ومبادئها العاملية األساسية   امل

 . وفقا لوالية كل منهايات األساسيةتعمل على تعزيز حقوق اإلنسان واحلر
لكافـة  تعزيـز االحتـرام العـاملي       ببالوفـاء بالتــزاماهتا     رمسيـا    دولنا   تعهد من جديد نؤكد  و -١٢٠
  ومراعاهتـا ومحايتـها، وفقـا ملـا يـنص عليـه امليثـاق              إلنسان واحلريات األساسـية للجميـع     قوق ا ح

حبقــوق اإلنــسان والقــانون تــصلة امل والــصكوك األخــرى )٣٨(واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان
 .الطبيعة العاملية هلذه احلقوق واحلريات غري قابلة للجدلوإن . الدويل

 
 حقوق اإلنسان  

ــد نؤكــد  -١٢١ ــن جدي ــة      م ــة للتجزئ ــري قابل ــة وغ ــسان عاملي ــوق اإلن ــع حق ــة  أن مجي ومترابط
منـصف   وأن مجيع حقوق اإلنسان جيـب معاملتـها بأسـلوب         ومتعاضدة ويدعم بعضها البعض،     

يف وضــع جيــب أن تحـني أنــه   ويف .الدرجــة مــن األمهيــة وبـنفس  ومتكـافئ، علــى قــدم املــساواة 
الوطنيــة واإلقليميــة واخللفيــات التارخييــة والثقافيــة والدينيــة املختلفــة، اصــيات االعتبــار أمهيــة اخل

 يتعني علـى مجيـع الـدول، بـصرف النظـر عـن أنظمتـها الـسياسية واالقتـصادية والثقافيـة، تعزيـز            
 .ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

نشدد على املسؤوليات امللقـاة علـى عـاتق مجيـع الـدول، وفقـا للميثـاق، واملتمثلـة يف                    و -١٢٢
أو  متييــز علــى أســاس العــرق   واحلريــات األساســية للجميــع، دون أياحتــرام حقــوق اإلنــسان

_______________ 
 ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )٣٨(
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 أو ل الـوطين  غـريه مـن اآلراء أو األصـ   الـرأي الـسياسي أو   أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو        اللون  
 .وضع آخر أو أي أو امليالد الثروة أو االجتماعي

على تعزيز آليـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان بغيـة ضـمان متتـع             كذلك  نعقد العزم   و -١٢٣
واحلقــوق املدنيــة والــسياسية واالقتــصادية    قــوق اإلنــسان كافــة،   حبعلــى حنــو فعــال   اجلميــع 

 .افية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثق
 اإلحاطـة علمـا  نعقد العزم على تعزيـز مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، مـع         و -١٢٤

اليـة كيمـا تـستجيب      عخبطة عمل املفوض السامي لتمكني املفوضية من االضـطالع بواليتـها بف           
، وخباصـة يف  قوق اإلنـسان حيف جمال    تحديات اليت تواجه اجملتمع الدويل    المن  العريضة  للطائفة  
 املساعدة التقنية وبناء القدرات، عن طريـق مـضاعفة مـوارد ميزانيتـها العاديـة علـى مـدى                جمايل

والتربعـات  العاديـة   تـوازن بـني امليزانيـة       العمل باطراد على إجياد      بغية   ،السنوات اخلمس القادمة  
 وتعـيني مـوظفني مـن ذوي        ،اميـة واردها، مع مراعاة الربامج األخرى ذات األولوية للبلدان الن        مل

يف إطــار الكفــاءات العاليــة علــى أســاس توزيــع جغــرايف واســع ومــراع للتــوازن بــني اجلنــسني،   
مجيع هيئـات األمـم املتحـدة ذات الـصلة،     حتقيق تعاون أوثق بينها وبني      دعم  نامليزانية العادية، و  

 .األمنمبا يف ذلك اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وجملس 
ونعقد العزم علـى حتـسني فعاليـة هيئـات حقـوق اإلنـسان املنـشأة مبوجـب معاهـدات،                     -١٢٥

بوسائل منها تقـدمي التقـارير يف الوقـت املناسـب، وحتـسني وتبـسيط إجـراءات تقـدمي التقـارير،                     
غ، ومواصــلة تعزيــز تنفيــذ  وتقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل الــدول لتعزيــز قــدراهتا يف جمــال اإلبــال   

 .ااهتتوصي
ونعقد العزم على إدماج تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان يف الـسياسات الوطنيـة، ودعـم           -١٢٦

املزيد من مراعاة منظور حقـوق اإلنـسان يف منظومـة األمـم املتحـدة بأسـرها، فـضال عـن دعـم                   
تعـاون أوثـق بـني مفوضــية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنــسان ومجيـع هيئـات األمـم املتحــدة ذات          

 .الصلة
ونؤكد من جديد التزامنا مبواصلة إحراز تقدم يف النـهوض حبقـوق اإلنـسان للـشعوب                 -١٢٧

د احمللــي والــوطين واإلقليمــي والــدويل، بوســائل منــها التــشاور   الــصعاألصــلية يف العــامل، علــى  
والتعــاون مــع هــذه الــشعوب، وتقــدمي مــشروع هنــائي إلعــالن األمــم املتحــدة بــشأن حقــوق      

 .يف أقرب وقت ممكنالشعوب األصلية، العتماده 
للمـرأة والطفـل، ونتعهـد      املقـررة   ونسلم بضرورة إيالء اهتمام خاص حلقوق اإلنـسان          -١٢٨

بالنهوض هبا بكل الوسائل املمكنة، مبا فيها إدراج املنظـور اجلنـساين ومنظـور محايـة الطفـل يف                   
 .برنامج عمل حقوق اإلنسان
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ونؤكـد أيـضا    . تعـا كـامال، دومنـا متييـز       ونسلم بضرورة ضمان متتع املعوقني حبقوقهم مت       -١٢٩
 .ضرورة االنتهاء من صياغة مشروع اتفاقية بشأن حقوق املعوقني

 دينيــةمحايــة حقــوق األفــراد املنــتمني إىل أقليــات وطنيــة أو إثنيــة ووونالحــظ أن تعزيــز  -١٣٠
 وتـراث    التنوع الثقـايف   ان يف االستقرار والسالم السياسيني واالجتماعيني ويثري      انولغوية يسهم 

 .اجملتمعات
ونعرب عن تأييدنا للنـهوض بـالتثقيف والتثقـف يف جمـال حقـوق اإلنـسان علـى مجيـع                     -١٣١

، مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، حـسب                 دصعال
 . الدول على اختاذ مبادرات يف هذا الصددمجيعاالقتضاء، ونشجع 

 
 املشردون داخليا  

 باعتبارهـا إطـارا دوليـا هامـا     )٣٩(نقر بأمهية املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتـشرد الـداخلي    -١٣٢
 ونعرب عن تصميمنا علـى اختـاذ تـدابري فعالـة لتعزيـز محايـة املـشردين                  ،حلماية املشردين داخليا  

 .داخليا
 

  ومساعدهتممحاية الالجئني  
ــزم -١٣٣ ــة الالجــئني وحت  نلت ــدأ محاي ــا     باحلفــاظ علــى مب مــل املــسؤولية الــيت تقــع علــى عاتقن

ترمـي إىل  الـيت  هـود  دعم اجلواملتمثلة يف إجيـاد حـل للمعانـاة الـيت يكابـدها الالجئـون، وذلـك بـ           
، وهتيئــة الظــروف للعــودة اآلمنــة واملــستدامة هلــؤالء الــسكان،   تنقــل الالجــئنيمعاجلــة أســباب 

 نقـل  ت واحليلولـة دون أن يـصبح      أمدها،وإجياد حلول دائمة لالجئني الذين ميرون بأوضاع طال         
ــوتر بــني الــدول   ــدأ التــضامن واملــشاركة يف حتمــل  مــن جديــدونؤكــد . الالجــئني مــصدر ت  مب

ــاء ــزم  ،األعب ــيت     ونعقــد الع ــدول يف مــساعدة جمموعــات الالجــئني واجملتمعــات ال  علــى دعــم ال
 .تستضيفهم

 
 سيادة القانون  

لقانون ووضعها موضـع التطبيـق علـى        من منطلق إقرارنا بضرورة تقيد اجلميع بسيادة ا        -١٣٤
 :إننا، ف على السواءالصعيدين الوطين والدويل

_______________ 
)٣٩( E/CN.4/1998/53/Add.2املرفق ،. 
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القــانون الــدويل وبنظــام ويثــاق امل التزامنــا مبقاصــد ومبــادئ مــن جديــدنؤكــد  )أ( 
، وهــو أمــر ال غــىن عنــه مــن أجــل التعــايش    والقــانون الــدويلدويل يــستند إىل ســيادة القــانون 
 ؛السلمي والتعاون فيما بني الدول

 ندعم املناسبات اليت تنظم سنويا بشأن املعاهدات؛ )ب( 
يف مجيـع املعاهـدات املتعلقـة حبمايـة     أطرافـا  مل تـصبح بعـد   الـدول الـيت   نـشجع   )ج( 

 ذلك؛القيام باملدنيني على النظر يف 
بالدول أن تواصـل بـذل اجلهـود للقـضاء علـى الـسياسات واملمارسـات                هنيب   )د( 

صدر القوانني وتشجع على املمارسات اليت تكفل محاية حقـوق املـرأة     اليت متيز ضد املرأة وأن ت     
 وتعزز املساواة بني اجلنسني؛

نؤيد إنشاء وحدة خمصـصة للمـساعدة يف جمـال سـيادة القـانون داخـل األمانـة                )هـ( 
ذلـك إىل  عـن  لعـام تقريـرا   العامة، وفقـا لإلجـراءات القائمـة ذات الـصلة، رهنـا بتقـدمي األمـني ا                

وسـائل  بسيادة القـانون    التـرويج لـ   تعزيـز أنـشطة األمـم املتحـدة الراميـة إىل            بغية  ،  عامةاجلمعية ال 
  تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات؛منها

ــة، اجلهــاز القــضائي        )و(  ــه حمكمــة العــدل الدولي ــذي تقــوم ب ــدور اهلــام ال نقــر بال
 يـب  وبقيمـة عملـها، وهن  ة بـني الـدول،  الرئيسي لألمم املتحـدة، يف الفـصل يف املنازعـات الناشـب      

 نظــر يفلمحكمـة وفقـا لنظامهـا األساسـي أن ت    ل بعـد بالواليـة القانونيــة   عتـرف الـدول الـيت مل ت  ب
دعم علـى  تقـدمي الـ  ذلـك بوسـائل منـها      و ،أن تنظر يف سـبل تعزيـز عمـل احملكمـة          ذلك و القيام ب 

نازعـات عـن   الصندوق االستئماين لألمني العـام ملـساعدة الـدول يف تـسوية امل    إىل أساس طوعي   
 .طريق حمكمة العدل الدولية

 
 الدميقراطية  

 املعرب عنـها حبريـة    أن الدميقراطية قيمة عاملية تستند إىل إرادة الشعوب        من جديد نؤكد   -١٣٥
 الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة ومــشاركتها الكاملــة يف مجيــع  هــاظميف حتديــد ن

ــا  ــواحي حياهت ــا. ن ــد  نؤكــد كم ــن جدي ــهم ــاك   أن ــن   يف حــني أن هن ــني ال ــشتركة ب ظم مســات م
ليس مثة منوذج وحيد للدميقراطيـة، وأهنـا ال ختـص أي بلـد أو أي منطقـة، ونؤكـد                   فالدميقراطية  

د أن الدميقراطيـة    ؤكـ ون. يادة واحلـق يف تقريـر املـصري       االحترام الواجب للس  إيالء  جمددا ضرورة   
 .اسية أمور مترابطة ومتآزرةوالتنمية واحترام مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األس

 مبـادئ   تطبيـق تعزيـز قـدرات البلـدان علـى         عن طريـق    جندد التزامنا بدعم الدميقراطية     و -١٣٦
 مــساعدة الــدول علــى علــى تعزيــز قــدرة األمــم املتحــدة ونعقــد العــزم ،وممارســات الدميقراطيــة
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ونالحـظ  . ةونرحـب بإنـشاء صـندوق للدميقراطيـة يف األمـم املتحـد            . األعضاء مىت طلبت ذلك   
ونـدعو األمـني   . أن اجمللس االستـشاري املزمـع إنـشاؤه ينبغـي أن يتـسم بتمثيـل جغـرايف متنـوع                 

العام إىل املساعدة يف كفالة أن تراعي الترتيبات العملية املتخذة من أجـل صـندوق الدميقراطيـة                 
 .أنشطة األمم املتحدة القائمة يف هذا امليدان على النحو الواجب

 . يف املسامهة يف ذلك الصندوقجبديةإىل النظر املهتمة ل األعضاء وندعو الدو -١٣٧
 

املــسؤولية عــن محايــة الــسكان مــن اإلبــادة اجلماعيــة وجــرائم احلــرب والــتطهري العرقــي     
 واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية

إن املسؤولية عن محاية السكان من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلـرب والـتطهري العرقـي                -١٣٨
وتـستلزم هـذه املـسؤولية      . جلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية تقع على عاتق كل دولة علـى حـدة            وا

منع وقـوع تلـك اجلـرائم، مبـا يف ذلـك التحـريض علـى ارتكاهبـا، عـن طريـق الوسـائل املالئمـة                          
وينبغــي للمجتمــع . عمل مبقتــضاهاســن حتمــل تلــك املــسؤولية ونوافــق علــىحنــن و. والــضرورية

ب االقتضاء، بتشجيع ومساعدة الدول على االضطالع هبـذه املـسؤولية،           الدويل أن يقوم، حس   
 .رقدرة على اإلنذار املبكيف إنشاء   األمم املتحدةودعم
يقع على عـاتق اجملتمـع الـدويل أيـضا، مـن خـالل األمـم املتحـدة، االلتـزام باسـتخدام              و -١٣٩
لفـصلني  وفقـا ل  الـسلمية،   ائل  الوسالوسائل الدبلوماسية واإلنسانية وغريها من      مالئم من   هو   ما

محاية السكان من اإلبادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب          يف  يثاق، للمساعدة   املالسادس والثامن من    
ويف هــذا الــسياق، نعــرب عــن اســتعدادنا  . والــتطهري العرقــي واجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنــسانية 

وفقــا وس األمــن، الختــاذ إجــراء مجــاعي، يف الوقــت املناســب وبطريقــة حامســة، عــن طريــق جملــ
ميثــاق، مبــا يف ذلــك الفــصل الــسابع منــه، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة وبالتعــاون مــع  لل

 الوســائل الــسلمية وعجــز قــصوراملنظمــات اإلقليميــة ذات الــصلة حــسب االقتــضاء، يف حــال  
السلطات الوطنية البني عن محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقـي              

نظـر يف مفهـوم     ال احلاجة إىل أن تواصل اجلمعية العامـة         ونؤكد. جلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية   وا
املسؤولية عن محاية الـسكان مـن اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب والـتطهري العرقـي واجلـرائم                     

يثـاق والقـانون    امل، مـع مراعـاة مبـادئ        ومـا يترتـب علـى هـذه املـسؤولية         املرتكبة ضد اإلنـسانية     
، حــسب الــضرورة واالقتــضاء، مبـساعدة الــدول يف بنــاء القــدرة  االلتـزام ونعتــزم أيــضا . دويلالـ 

على محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية وجرائم احلرب والتطهري العرقي واجلرائم املرتكبـة ضـد               
 .فيها أزمات وصراعاتتنشب اإلنسانية، ومساعدة الدول اليت تشهد توترات قبل أن 

 .نع اإلبادة اجلماعيةلألمني العام املعين مبستشار اخلاص مهمة املا ونؤيد متام -١٤٠
 



A/RES/60/1 

42 

 حقوق الطفل  
يف الـصراعات املـسلحة   املـشاركني  عن اجلـزع إزاء العـدد املتزايـد مـن األطفـال             نعرب   -١٤١

 واالعتداء اجلنـسي   العائلي مبا فيها العنف     ،واملتضررين منها، وكذلك إزاء مجيع أشكال العنف      
اميــة إىل تعزيــز القــدرات الوطنيــة  ونؤيــد سياســات التعــاون الر. جتــار واالاجلنــسيواالســتغالل 

 .تحسني حالة أولئك األطفال واملساعدة يف تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمعل
 باحترام وضمان حقـوق كـل طفـل دون متييـز مـن أي نـوع، بغـض النظـر عـن                       ونلتزم -١٤٢
األصـل    أو غـريه مـن اآلراء    دين أو الـرأي الـسياسي أو         أو اللون أو اجلنس أو اللغـة أو الـ          العرق

ل، أو  أو أي وضــع آخــر للطفــتمــاعي أو الثــروة أو اإلعاقــة أو املــيالدالــوطين أو اإلثــين أو االج
الــدول النظــر علــى ســبيل  ب وهنيــب. عليــه) األوصــياء القــانونيني(والديــه، أو الوصــي القــانوين  

 .)٣٦(وق الطفلاألولوية يف أن تصبح أطرافا يف اتفاقية حق
 

 أمن البشر  
ونقـر بـأن   . يـأس الفقـر و ال مبنـأى عـن   حق الشعوب يف العيش يف حرية وكرامة،      نؤكد -١٤٣

 الضعفاء من الناس، احلق يف التحـرر مـن اخلـوف والتحـرر مـن العـوز،                  ال سيما جلميع األفراد،   
ة علــى أكمــل لتمتـع جبميــع حقــوقهم وتنميــة إمكانـاهتم البــشري  لوأن تتـاح هلــم فرصــة متــساوية  

 .زم مبناقشة مفهوم أمن البشر وتعريفه يف اجلمعية العامةتهلذه الغاية، نلحتقيقا و. وجه
 

 ثقافة السالم ومبادرات احلوار فيما بني الثقافات واحلضارات واألديان  
، وكـذلك الربنـامج   )٤٠( اإلعالن وبرنـامج العمـل بـشأن ثقافـة الـسالم          من جديد نؤكد   -١٤٤

 اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة، وقيمـة         الـيت ،  )٤١(بـني احلـضارات وبرنـامج عملـه       يما  فالعاملي للحوار   
 مبــا يف ذلــك احلــوار بــشأن ،املبــادرات املختلفــة بــشأن احلــوار فيمــا بــني الثقافــات واحلــضارات 

علـى كـل مـن الـصعيد     باختاذ إجراءات لنشر ثقافة السالم واحلـوار    ونلتزم  . التعاون بني األديان  
، ونطلـب إىل األمـني العـام أن يستكـشف إمكانيـات تعزيـز               إلقليمـي والـدويل   احمللي والوطين وا  

ويف هــذا الــصدد، نرحــب أيــضا مببــادرة حتــالف      . آليــات لتنفيــذ تلــك املبــادرات ومتابعتــها    
 .٢٠٠٥يوليه /متوز ١٤احلضارات اليت أعلنها األمني العام يف 

_______________ 
 . ألف وباء٥٣/٢٤٣القراران  )٤٠(
 .٥٦/٦انظر القرار  )٤١(
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والتنميــة وأن تــسهم يف ة بوســعها أن تعــزز الــسالم يالرياضــاأللعــاب ونــشدد علــى أن  -١٤٥
نشجع على إجراء مناقـشات يف اجلمعيـة العامـة للمقترحـات     يئة جو من التسامح والتفاهم، و     هت

 .والتنميةلأللعاب الرياضية املؤدية إىل وضع خطة عمل 
 

 دعم األمم املتحدة -خامسا   
 فـضال   ، التزامنا بدعم األمـم املتحـدة هبـدف تعزيـز سـلطتها وفعاليتـها              من جديد نؤكد   -١٤٦

الـيت  تحـديات  ال لكافـة ، ملقاصـد امليثـاق ومبادئـه   عن تعزيز قدرهتا على التصدي بفعالية، ووفقـا       
وميـة الدوليـة لألمـم املتحـدة         األجهـزة احلك   تنـشيط  مصممون علـى     وحنن. هذا العصر يطرحها  

 .فها حسب احتياجات القرن احلادي والعشرينيكيوت
 ، كمـا نـص عليهـا امليثـاق        ، املتحـدة بوالياهتـا     أن فعالية اضطالع هيئـات األمـم       ونؤكد -١٤٧

إقامة تعـاون وتنـسيق جيـدين يف املـسعى املـشترك املتمثـل يف بنـاء                 عملها على   مرهونة بضرورة   
 .أمم متحدة أكثر فعالية

 هبـدف   الوقـت املناسـب    على ضرورة تزويد األمم املتحـدة بـاملوارد الكافيـة يف             ونشدد -١٤٨
وســعها  بيكــون وال بــد لألمــم املتحــدة بعــد إصــالحها أن     .متكينــها مــن النــهوض بوالياهتــا   

 .االستجابة لكامل عضويتها، والوالء ملبادئها املؤسسة، والتكيف لالضطالع بواليتها
 

 اجلمعية العامة  
 املوقع املركزي الذي تتبـوأه اجلمعيـة العامـة باعتبارهـا اهليئـة الرئيـسية                من جديد نؤكد   -١٤٩

 ورسم السياسات ومتثيل األعضاء، كما نؤكد الدور الـذي تـضطلع            للمناقشةيف األمم املتحدة    
 .به اجلمعية يف إرساء املعايري وتدوين القانون الدويل

ونرحب بالتدابري اليت اختذهتا اجلمعية العامة هبدف تعزيز دورها وسلطتها وتعزيـز دور              -١٥٠
 .لكامل والسريع لتلك التدابريرئيس اجلمعية وقيادته، وندعو، حتقيقا لتلك الغاية، إىل التنفيذ ا

ونــدعو إىل تعزيــز العالقــة بــني اجلمعيــة العامــة واألجهــزة الرئيــسية األخــرى مبــا يكفــل  -١٥١
حتسني التنسيق يف قضايا الساعة الـيت تتطلـب اختـاذ إجـراءات منـسقة مـن قبـل األمـم املتحـدة،                       

 .وفقا لوالية كل منها
 

 جملس األمن  
ن املــسؤولية الرئيــسية عــن األعــضاء أناطــت مبجلــس األمــ أن الــدول مــن جديــدنؤكــد  -١٥٢

 .يثاقاملم واألمن الدوليني، والتصرف بامسها، على حنو ما ينص عليه صون السال
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الـشامل  ونؤيد اإلصالح املبكـر جمللـس األمـن بوصـف ذلـك عنـصرا أساسـيا يف اجلهـد           -١٥٣
 وأكثـر كفـاءة وشـفافية،    متثـيال إلصالح األمم املتحدة، وذلك هبـدف جعلـه أوسـع       الذي نبذله   

جهودنـا للتوصـل إىل قـرار يف        بـذل   زم مبواصـلة    تونل. يعزز فعاليته ومشروعيته وتنفيذ قراراته     مبا
 ونطلـب إىل اجلمعيـة العامـة أن تـستعرض التقـدم احملـرز يف اإلصـالح املـبني أعـاله                      ،هذا الـشأن  

 .٢٠٠٥ حبلول هناية سنة
اليب عملـه بغيـة زيـادة مـشاركة الـدول           ونوصي بأن يواصل جملس األمـن تكييـف أسـ          -١٥٤

غري األعضاء يف اجمللس يف أعماله، حسب االقتـضاء، وتعزيـز خـضوعه للمـساءلة أمـام أعـضائه                 
 .وزيادة الشفافية يف أعماله

 
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

 الـدور الـذي أسـنده امليثـاق واجلمعيـة العامـة إىل اجمللـس االقتـصادي                مـن جديـد   نؤكد   -١٥٥
االقتـصادي واالجتمـاعي    جتماعي، ونسلم بضرورة إضفاء املزيد من الفعاليـة علـى اجمللـس             واال

ــسياسات وتقــدمي        ــشأن ال ــسياسات واحلــوار ب ــسيق واســتعراض ال ــسية للتن ــة الرئي ــاره اهليئ باعتب
ــذ األهــداف        ــة، وكــذلك لتنفي ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــق بقــضايا التنمي التوصــيات فيمــا يتعل

ألمـم املتحـدة،    اليت تعقـدها ا   مؤمترات القمة   واملؤمترات الرئيسية     املتفق عليها يف   اإلمنائية الدولية 
 :وحتقيقا لتلك األهداف، ينبغي للمجلس أن. مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية

حلـــوار وشـــراكة عـــامليني بـــشأن الـــسياسات واالجتاهـــات العامليـــة يف   يـــروج  )أ( 
يعمــل اجمللــس ينبغــي أن وهلــذا الغـرض،  . بيئيـة واإلنــسانية االجتماعيــة والواجملـاالت االقتــصادية  
 الـدول األعـضاء ومـع املؤسـسات املاليـة      فيمـا بـني   املـستوى    للحـوار الرفيـع   بوصفه منـربا فعـاال      

االجتاهـات والـسياسات واإلجـراءات العامليـة        القطاع اخلاص، واجملتمع املدين، بـشأن       الدولية، و 
ــه علــى االســتج وأن يطــوالناشــئة،  ابة بــشكل أفــضل وأســرع للتطــورات املــستجدة يف   ر قدرت

 امليادين االقتصادية والبيئية واالجتماعية الدولية؛
عقد منتدى رفيع املستوى للتعاون اإلمنائي كل سنتني الستعراض االجتاهـات           ي )ب( 

 والـسياسات، والتمويـل،   السائدة يف جمال التعاون اإلمنائي الدويل، مبا يف ذلك االستراتيجيات،           
 وتعزيــز لع هبــا خمتلــف الــشركاء يف التنميــة،ادة االتــساق بــني األنــشطة اإلمنائيــة الــيت يــضط وزيــ

 التنفيذية؛ألمم املتحدة املتعلقة بوضع املعايري وأعماهلا الصالت بني أعمال ا
ألمــم الــيت تعقــدها امــؤمترات القمــة ومتابعــة نتــائج املــؤمترات الرئيــسية يكفــل  )ج( 
موضـوعية  سـنوية    اإلمنائية املتفق عليهـا دوليـا، وإجـراء استعراضـات             مبا فيها األهداف   ،املتحدة
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املؤسـسات  انه الفنيـة واإلقليميـة و     على املستوى الوزاري لتقييم التقدم تستفيد من إسهامات جل        
 الدولية األخرى، وفقا لوالية كل منها؛

ية، اجلهود الدولية الرامية إىل مواجهة حاالت الطوارئ اإلنـسان        ويكمل  دعم  ي )د( 
مبا فيها حاالت الكوارث الطبيعية، وذلك بغية تعزيز وحتسني االستجابات املنسقة هلا مـن قبـل                

 األمم املتحدة؛
 بدور رئيسي يف عمليـة التنـسيق بـني الـصناديق والـربامج والوكـاالت              يضطلع   )هـ( 
 .ذة، مبا يكفل االتساق فيما بينها وجتنب ازدواجية املهام املسندة واألنشطة املنفعموما
بني تنظيم أعمـال اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي وجـدول            أنه ينبغي التوفيق     ونؤكد -١٥٦

 . على حنو كامل أداء املهام املذكورة أعالهمن أجلأعماله وأساليب عمله احلالية، 
 

 جملس حقوق اإلنسان  
قـدنا العـزم    عوفاء بالتزامنا بزيادة تعزيز آلية األمـم املتحـدة يف جمـال حقـوق اإلنـسان،                  -١٥٧

 .على إنشاء جملس حلقوق اإلنسان
 اإلنــسان  حقــوقكافــةمايــة حلحتـرام العــاملي  الوسـيكون اجمللــس مــسؤوال عــن تعزيــز ا  -١٥٨

 .، دون متييز من أي نوع كان، وبطريقة عادلة ومتساويةواحلريات األساسية للجميع
هـا االنتـهاكات    وينبغي للمجلس أن يعـاجل حـاالت انتـهاكات حقـوق اإلنـسان، مبـا في                -١٥٩

وينبغـي للمجلـس أيـضا أن يعـزز التنـسيق الفعـال             . اجلسيمة واملنتظمة والتقدم بتوصيات بشأهنا    
 .بشأن حقوق اإلنسان وتعميم مراعاهتا داخل منظومة األمم املتحدة

ونطلـــب إىل رئـــيس اجلمعيـــة العامـــة إجـــراء مفاوضـــات تتـــسم باالنفتـــاح والـــشفافية   -١٦٠
 واليــة قــرارإوقــت ممكــن خــالل الــدورة الــستني، وذلــك هبــدف تكتمــل يف أقــرب ووالــشمول 

 . وإجراءاتهاجمللس وطرائقه ومهامه وحجمه وتشكيله وعضويته وأساليب عمله
 

 اإلدارةإصالح األمانة العامة و  
نسلم بأن التقيد مببـادئ امليثـاق ومقاصـده علـى حنـو فعـال يتطلـب وجـود أمانـة عامـة                        -١٦١

 مـن امليثـاق،     ١٠٠، وفقا للمادة    هايعمل موظفو اخلضوع للمساءلة و  ءة والفعالية و  تتسم بالكفا 
 :وتبعا لذلك فإننا.  والنـزاهة تسوده ثقافة املساءلة التنظيمية والشفافيةيف جو
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نقــر بتــدابري اإلصــالح اجلاريــة الــيت يــضطلع هبــا األمــني العــام لتعزيــز املــساءلة    )أ( 
ولتعزيـز الـسلوك األخالقـي، ونـدعوه إىل تقـدمي      والرقابة، ولتحسني األداء اإلداري والـشفافية،   

 ؛تنفيذهاتقرير إىل اجلمعية العامة عن التقدم احملرز يف 
تكفل حتمـل األمانـة   وونشدد على أمهية إنشاء آليات تتسم بالفعالية والكفاءة       )ب( 

 هتا وكذلك مساءلتها؛االعامة مسؤولي
يات الفعاليـة والكفـاءة     أن تكـون أعلـى مـستو      تـأمني   وحنث األمني العام علـى       )ج( 

والرتاهة هي االعتبـار األعلـى يف توظيـف املـوظفني، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب ملبـدأ التوزيـع                       
  من امليثاق؛١٠١، وفقا للمادة املنصفاجلغرايف 
كفالـة التحلـي بالـسلوك األخالقـي،        ونرحب جبهـود األمـني العـام الراميـة إىل            )د( 

، وتعزيــز محايــة مــن يكــشفون  اإلقــرارات املاليــة املتحــدةمــسؤويل األمــمتقــدمي وتوســيع نطــاق 
وحنـث األمـني العـام علـى التطبيـق الـدقيق ملعـايري            . النقاب عن األخطاء املرتكبـة داخـل املنظمـة        

ألخالقيــات جلميــع مــوظفي األمــم املتحــدة علــى صــعيد لالــسلوك القائمــة وعلــى وضــع مدونــة 
مــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف  ويف هــذا الــصدد، نطلــب إىل األ . املنظومــة بأســرها

 ملركز املستقل الذي يعتزم إنشاءه؛دورهتا الستني التفاصيل املتعلقة مبكتب األخالقيات ذي ا
يف الوقـــت املناســـب، بـــاملوارد الكافيـــة، ونتعهـــد بـــأن نـــزود األمـــم املتحـــدة  )هـ( 

بـار لألولويـات الـيت توافـق عليهـا           مـع إيـالء االعت     ،لتمكينها من تنفيذ والياهتـا وحتقيـق أهـدافها        
د أنـه ينبغـي جلميـع الـدول األعـضاء أن            ونؤكـ . ورة احترام ضوابط امليزانية   اجلمعية العامة وضر  
  بنفقات املنظمة؛تفي بالتزاماهتا املتعلقة

 بأفــضل وأكفــأ طريقــة  وحنــث األمــني العــام بــشدة علــى أن يــستخدم املــوارد   )و( 
ة توافق عليها اجلمعية العامة، خدمة ملصلحة مجيع الـدول          واضحممكنة وفقا لقواعد وإجراءات     
أفــضل املمارســات اإلداريــة، مبــا فيهــا االســتخدام الفعــال   اتبــاع األعــضاء، وذلــك مــن خــالل  

ــع        ــة، م ــدرة التنظيمي ــز الق ــاءة وتعزي ــادة الكف ــصاالت، هبــدف زي ــات واالت ــا املعلوم لتكنولوجي
 . املتفق عليهاالتركيز على املهام اليت تعكس أولويات املنظمة

املنظمـة، وفقـا   يف  دور األمني العـام بـصفته املـسؤول اإلداري األول       من جديد ونؤكد   -١٦٢
 لكـي   ونطلب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة مقترحـات               .  من امليثاق  ٩٧للمادة  

اإلداريـة  وتـدابري لالضـطالع مبـسؤولياته       متطلبـات   ه مـن    يتـوفر لديـ    بشأن ما يلزم أن      تنظر فيها 
 .بفعالية
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ونشيد مبا بذلـه األمـني العـام ويبذلـه مـن جهـود لتعزيـز اإلدارة الفعالـة لألمـم املتحـدة                        -١٦٣
ـــزامه بتحــديث املنظمــة  ــار مــسؤوليتنا كــدول أعــ   وإذ نأخــذ.والت ــى   يف االعتب ــشدد عل ضاء، ن

ة والبـشرية   استخدام املوارد املاليـ لكي يتسىنإجراء إصالحات إضافية    شأن   ب ضرورة اختاذ قرار  
.  مما يعزز مـن مـدى امتثاهلـا ملبادئهـا وأهـدافها ووالياهتـا              الكفاءةمن  مبزيد  املتوفرة لدى املنظمة    

وندعو األمني العام إىل تقدمي مقترحات بـشأن تنفيـذ اإلصـالحات اإلداريـة إىل اجلمعيـة العامـة          
ك اإلصـالحات  وستـشمل تلـ  ، ٢٠٠٦لتنظر فيها وتتخذ قرارا بشأهنا يف الربـع األول مـن عـام      

 :العناصر التالية
أن تليب الـسياسات واألنظمـة والقواعـد املتعلقـة مبيزانيـة األمـم              سنحرص على    )أ( 

املتحــدة ومواردهــا املاليــة والبــشرية االحتياجــات الراهنــة للمنظمــة وأن متكنــها مــن أداء عملــها 
 كـي تتخـذ   م وتوصـيات األمني العام أن يزود اجلمعية العامـة بتقيـي      ونطلب إىل    ،بكفاءة وفعالية 

 وينبغي لتقييم األمني العام وتوصياته أن تأخـذ يف          .٢٠٠٦قرارا بشأهنا يف الربع األول من عام        
 ملوارد البشرية وعملية امليزانية؛االعتبار التدابري اجلاري تنفيذها إلصالح إدارة ا

 يلـيب كيمـا   ألمـم املتحـدة     ابرنـامج عمـل     ونعقد العزم علـى تعزيـز واسـتكمال          )ب( 
ــضاء    ــة  و. االحتياجــات املعاصــرة للــدول األع ، ستــستعرض اجلمعيــة العامــة   حتقيقــا هلــذه الغاي

 مبوجـب  قبـل أكثـر مـن مخـس سـنوات            أسـندت واألجهزة األخرى املعنية مجيـع الواليـات الـيت          
 عمليــات االســتعراض الــدوري احلــايل مبــا يكمــلقــرارات اجلمعيــة العامــة واألجهــزة األخــرى، 

عيـة العامــة واألجهــزة األخـرى أن تنجــز عمليـة االســتعراض هــذه وأن    وينبغــي للجم. لألنـشطة 
ونطلـب إىل األمـني العـام أن ييـسر          . ٢٠٠٦تتخذ القرارات الالزمـة الناشـئة عنـها خـالل عـام             

 يف تغـيريات إجراء هذا االستعراض بتقدميه حتليالت وتوصيات، تشمل الفـرص املتاحـة إلجـراء          
 معية العامة يف وقت مبكر؛فيها اجلتنظر ميكن أن الربامج، حبيث 

ح مفـــصل بـــشأن اإلطـــار املتـــصل بـــإجراء يطبـــق ملـــرة واحـــدة ويتـــيح   مقتـــر )ج( 
للمــوظفني تــرك اخلدمــة يف مقابــل تعــويض وذلــك هبــدف حتــسني مــالك املــوظفني ونوعيتــهم،   
حبيث يتضمن اإلطار بيانا بالتكاليف الـيت ينطـوي عليهـا ذلـك واآلليـات الكفيلـة بإجنـاز الغايـة                     

 .خاة منهاملتو
ونسلم باحلاجـة امللحـة إىل إجـراء حتـسني كـبري يف عمليـات الرقابـة واإلدارة يف األمـم                      -١٦٤
. ونشدد على أمهية كفالة استقالل مكتب خدمات الرقابة الداخليـة يف أدائـه ألعمالـه              . املتحدة

 :ومن مث فإننا
 جمـال يف  تعزيـز خـربة وقـدرة ومـوارد مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة                 نقرر   )أ( 

 على سبيل االستعجال؛بشكل واسع النطاق و راء التحقيقاتمراجعة احلسابات وإج
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نطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم تقييمــا خارجيــا مــستقال لنظــام مراجعــة          )ب( 
احلسابات والرقابة يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك النظام املعمـول بـه يف الوكـاالت املتخصـصة،                  

 لطبيعـة أجهـزة مراجعـة       إيالء االعتبـار الواجـب    يات اإلدارة، مع    على أن يشمل أدوار ومسؤول    
وينبغي أن جيرى هذا التقييم يف إطـار االسـتعراض الـشامل لترتيبـات            . احلسابات والرقابة املعنية  

 الـستني يف أقـرب مرحلـة        دورهتـا  التـدابري خـالل      تتخـذ ونطلب إىل اجلمعيـة العامـة أن        . اإلدارة
 يف التوصــيات املنبثقـة عــن هـذا التقيــيم وتلـك املقدمــة مـن األمــني     ممكنـة، باالســتناد إىل نظرهـا  

 العام؛
ومـن مث   . ونسلم بضرورة اختاذ تدابري إضافية لتعزيز اسـتقاللية هياكـل الرقابـة            )ج( 

نطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الستني مقترحـات تفـصيلية بـشأن                  
ة للرقابـة، مبـا يف ذلـك واليتـها وتكوينـها وعمليـة اختيـار أعـضائها           إنشاء جلنة استشارية مستقل   

 ومؤهالت اخلرباء، لتنظر فيها يف وقت مبكر؛
ــاق         )د(  ــيع نط ــة توس ــة إمكاني ــة دراس ــة الداخلي ــب خــدمات الرقاب ــوض مكت ونف

الـيت تطلـب تلـك اخلـدمات، علـى أن           املتحـدة    األمـم خدماته لتوفري الرقابة الداخليـة لوكـاالت        
 .رقابة الداخلية يف األمانة العامةخدمات التوفري ك بطريقة تكفل عدم اإلخالل بجيري ذل
بـأعلى مـستويات الـسلوك، ونؤيـد      املتحـدة  األمـم  موظفينصر على أن يتحلى مجيع      و -١٦٥

ــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ سياســة     بعــدم التــسامح مطلقــا إزاء   العــام األمــنياجلهــود الكــبرية املبذول
املقـر أو يف  ، سـواء يف   املتحـدة األمـم  اجلنسي من جانـب مـوظفي    عتداءواالاالستغالل اجلنسي   

تفـضي إىل اتبـاع هنـج        العامـة    اجلمعيـة علـى تقـدمي مقترحـات إىل         العـام    األمنيونشجع  . امليدان
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١شامل إزاء مساعدة الضحايا حبلول 

 اختـاذ املزيـد مـن اخلطـوات مـن           األمني العام ومجيع هيئـات صـنع القـرار علـى          نشجع  و -١٦٦
 .تعميم املنظور اجلنساين يف سياسات املنظمة وقراراهتامراعاة أجل 
املــوظفني املــشاركني يف نــدين بقــوة مجيــع اهلجمــات الــيت تعــرض هلــا أمــن وســالمة    و -١٦٧

االتفاقيـة املتعلقـة بـسالمة      أن تـصبح أطرافـا يف       الـدول النظـر يف      ب وهنيـب . أنشطة األمم املتحدة  
 ضـرورة اختتـام املفاوضـات املتعلقـة         ونؤكـد  ،)٤٢(ظفي األمم املتحـدة واألفـراد املـرتبطني هبـا         مو

 .الدورة الستني للجمعية العامةخالل بالربوتوكول اخلاص بتوسيع نطاق احلماية القانونية 

_______________ 
 .٣٥٤٥٧، الرقم ٢٠٥١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٤٢(
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 االتساق على نطاق املنظومة  

خلـربات الفنيـة واملـوارد     فريدة من اثروةنقر بأن األمم املتحدة جتمع على صعيد واحد        -١٦٨
ــة    ــضايا العاملي ــق بالق ــا يتعل ــدى   . فيم ــا ل ــشيد مب ــف ون ــة مؤســسات خمتل ــم املتحــدة  منظوم األم

ووكاالهتــا وصــناديقها وبراجمهــا املتــصلة بالتنميــة مــن خــربة ومعرفــة واســعة يف جمــاالت عملــها  
 وغريهـا مـن أهـداف        اإلمنائيـة لأللفيـة    األهـداف  حتقيـق  يف   القيمـة املتنوعة واملتكاملة وإسهاماهتا    

 .املؤمترات العديدة لألمم املتحدةحددهتا التنمية اليت 
ونــدعم وجــود اتــساق أكــرب علــى نطــاق املنظومــة بأســرها مــن خــالل تنفيــذ التــدابري     -١٦٩
 :التالية

 السياسة املتبعة  
وأنــشطتها املتعلــق بوضــع املعــايري  عمــل منظومــة األمــم املتحــدة  تعزيــز الــصالت بــني   • 

 ةالتنفيذي
تنسيق متثيلنا يف جمالس إدارة خمتلف وكـاالت التنميـة والوكـاالت اإلنـسانية مـن أجـل                   • 

ملوارد على نطـاق املنظومـة      الواليات وختصيص ا  إسناد  كفالة اتباعها سياسة متسقة يف      
 بأسرها

كفالــة مراعــاة املوضــوعات الرئيــسية للــسياسات، مثــل التنميــة املــستدامة وحقــوق          • 
ــة صــنع القــرارا اإلنــسان واملــسائل  ت علــى صــعيد األمــم املتحــدة  اجلنــسانية، يف عملي

 بأسرها
 

 األنشطة التنفيذية  
قطري لألمم املتحـدة يتـسم بفعاليـة        تأمني وجود   تنفيذ اإلصالحات الراهنة الرامية إىل       • 

األقـدم،  املقـيم  سؤول املتنسيق أكرب وأداء أفضل، يف ظل تعزيز دور ووكفاءة واتساق   
نية، مبا يف ذلـك متتعـه    خاصا أو منسقا مقيما أو منسقا للشؤون اإلنسا    سواء كان ممثال  

ل مــشترك لــإلدارة إطــار عمــوجــود  واملــوارد واملــساءلة، وبقــدر مناســب مــن الــسلطة
 والربجمة والرصد

دعوة األمـني العـام إىل الـشروع يف األعمـال الراميـة إىل مواصـلة تعزيـز إدارة وتنـسيق                      • 
 األهـداف  املتحدة لكـي تـسهم إسـهاما أكثـر فعاليـة يف حتقيـق              األنشطة التنفيذية لألمم  

لأللفيـة، علـى أن يـشمل ذلـك     اإلمنائية املتفق عليها دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف اإلمنائيـة          
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حــات تعــرض علــى الــدول األعــضاء للنظــر فيهــا مــن أجــل إحكــام قبــضة    تقــدمي مقتر
 إلنسانية والبيئةملساعدة ااإلدارة يف الكيانات العاملة يف ميادين التنمية وتقدمي ا

 
 املساعدة اإلنسانية  

املبــادئ اإلنــسانية املتمثلــة يف مراعــاة االعتبــارات اإلنــسانية واحليــاد وعــدم    التمــسك ب • 
، وكفالة سالمة وصـول العـاملني يف اجملـال اإلنـساين إىل             واحترامها التحيز واالستقالل 

ــام      ــا ألحك ــائق وفق ــساعدة دون ع ــاجني للم ــسكان احملت ــدويل  ال ــانون ال ــوانني الق والق
 الوطنية ذات الصلة

دعم اجلهود اليت تبذهلا البلـدان، وال سـيما البلـدان الناميـة، لتعزيـز قـدراهتا علـى مجيـع                      • 
دي هلـــا بـــسرعة املـــستويات مـــن أجـــل التأهـــب ملواجهـــة الكـــوارث الطبيعيـــة والتـــص

 والتخفيف من آثارها
مـن خـالل مجلـة أمـور منـها         الت اإلنـسانية    للحـا ألمـم املتحـدة     فعاليـة اسـتجابة ا    تعزيز   • 

ــه، وذلــك      ــة التنبــؤ ب حتــسني متويــل املــساعدات اإلنــسانية يف الوقــت املناســب وإمكاني
 الصندوق املتجدد املركزي للطوارئبشكل جزئي من خالل حتسني 

مواصلة تطـوير وحتـسني اآلليـات الالزمـة السـتخدام القـدرات االحتياطيـة يف حـاالت                   • 
حتت إشراف األمم املتحـدة، مـن أجـل كفالـة االسـتجابة            االقتضاء،  حسب  الطوارئ،  

 ورية يف حاالت الطوارئ اإلنسانيةالف
 

 األنشطة البيئية  
 منظومـة األمـم املتحـدة، مـع تعزيـز           يفإذ نقر بضرورة توافر أنشطة بيئيـة أكثـر كفـاءة             • 

زيـز مـستوى    التنسيق، وإسداء مزيد من املشورة والتوجيهات يف جمال السياسات، وتع         
ــضل أل     ــال األف ــاون، واالمتث ــيم والتع ــة، والتقي ــارف العلمي ــع  حكــام ااملع ــدات، م ملعاه

احترام االستقاللية القانونية لكل معاهدة، ووجود هيكل أكثر تكامال لألنشطة البيئيـة            
بنـاء  بوسـائل منـها     ضمن إطار التنمية املستدامة األوسع نطاقا على الـصعيد التنفيـذي،            

 على استكشاف إمكانيـة وجـود هيكـل مؤسـسي أكثـر اتـساقا لتلبيـة                 القدرات، نوافق 
ــر تكــامال،        ــك وجــود هيكــل أكث ــا يف ذل ــذه االحتياجــات، مب ــود   ه ــن جه ــا م انطالق

وجـب  والـصكوك الدوليـة املتفـق عليهـا وكـذلك اهليئـات املنـشأة مب              املؤسسات القائمة   
 معاهدات والوكاالت املتخصصة
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 املنظمات اإلقليمية  

يام عالقة أقوى بـني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة عمـال                  نؤيد ق  -١٧٠
 :الفصل الثامن من امليثاق، ولذلك نعقد العزم على ما يليأحكام ب

توسيع نطاق التشاور والتعاون بني األمم املتحدة واملنظمـات اإلقليميـة ودون             )أ( 
ني األمانـات املعنيـة، وإشـراك املنظمـات         بـ تعقـد   اإلقليمية عن طريق اتفاقات ذات طـابع رمسـي          

 حو املناسب، يف أعمال جملس األمن؛اإلقليمية، على الن
كفالة أن تنظر املنظمـات اإلقليميـة القـادرة علـى منـع الـصراعات املـسلحة أو          )ب( 

ــات           ــم املتحــدة للترتيب ــام األم ــار نظ ــذه يف إط ــدراهتا ه ــار وضــع ق ــسالم يف خي ــظ ال ــى حف عل
 ؛االحتياطية
 .عزيز التعاون يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافيةت )ج( 

 
 التعاون بني األمم املتحدة والربملانات  

 وخـصوصا  ،ندعو إىل توثيق التعاون بني األمم املتحدة والربملانـات الوطنيـة واإلقليميـة             -١٧١
بـشأن  عـالن   إلاحتقيـق مجيـع جوانـب       يف   هبدف املـضي قـدما       ، االحتاد الربملاين الدويل   من خالل 

 .األلفية، يف مجيع ميادين عمل األمم املتحدة، وكفالة التنفيذ الفعال إلصالح األمم املتحدة
 

ــات غــري            ــه املنظم ــا في ــدين، مب ــة والقطــاع اخلــاص واجملتمــع امل ــسلطات احمللي ــشاركة ال م
 احلكومية

ا فيـه املنظمـات     نرحب باملسامهة اإلجيابية من جانب القطاع اخلاص واجملتمع املدين، مبـ           -١٧٢
د أمهيــة اســتمرار رامج التنميــة وحقــوق اإلنــسان، ونؤكــ غــري احلكوميــة، يف تــشجيع وتنفيــذ بــ 

ــة       ــم املتحــدة واملنظمــات الدولي ــات واألم ــع احلكوم ــشاركتها م ــذه اجملــاالت   م األخــرى يف ه
 .الرئيسية
 نرحب باحلوار بني تلك املنظمات والـدول األعـضاء، علـى حنـو مـا عـربت عنـه أوىل          و -١٧٣

جلسات املناقشة غري الرمسية باجلمعية العامة مع ممثلي املنظمات غـري احلكوميـة واجملتمـع املـدين                 
 .والقطاع اخلاص

ــدور اهلــام الــذي تــضطلع  علــى د ونــشد -١٧٤ ــة يف املــسامهة يف  ال ــه الــسلطات احمللي حتقيــق ب
 .ةاألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفي

ونشجع األخذ بأساليب األعمال التجارية املسؤولة، ومنـها مـثال تلـك الـيت يـروج هلـا             -١٧٥
 .االتفاق العاملي
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 ميثاق األمم املتحدة  

بــالنظر إىل أن جملــس الوصــاية مل يعــد جيتمــع ومل تتبــق لــه أي وظــائف، ينبغــي لنــا أن    -١٧٦
رات إىل اجمللـس الـواردة يف   حنذف الفـصل الثالـث عـشر مـن امليثـاق وأن حنـذف كـذلك اإلشـا         

 .الفصل الثاين عشر
ديـسمرب  / كـانون األول   ١١ املـؤرخ    ٥٠/٥٢وإذ نأخذ يف االعتبار قرار اجلمعية العامة         -١٧٧

يف اعتبارنـا   ، وإذ نـضع     ذات الصلة اليت أجرهتا اجلمعية العامـة      ، وإذ نشري إىل املناقشات      ١٩٩٥
دة، وإذ ننظـر إىل مـستقبلنا املـشترك، نقـرر     األمـم املتحـ  إنـشاء  السبب األساسي الـذي دعـا إىل     

 .يثاقامل من ١٠٧ و ٧٧ و ٥٣يف املواد الواردة “ الدول املعادية”إلغاء اإلشارات إىل 
ونطلب إىل جملس األمن أن ينظر يف تشكيل جلنة األركان العسكرية ويف أمـر واليتـها                 -١٧٨

 .وأساليب عملها
 ٨العامة اجللسة 

 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦


