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 - 5/2018استراتيجيات القضاء على الفقر لتحقيق التنمية المستدامة للجميع
إن المجلس االقتصادي واالجتماعي،
إذ يشي ييير إىل قراره  6/2016املؤرخ  2حزيران/يونيه  ،2016الذي قرر فيه أن يكون املوض ـ ــو
ذو األولوية لدورة االسـ ـ ـ ــتاراا وإقرار الفـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــا لل ة  2018-2017للجنة التنمية االجتماعية هو
”اس اتيجيا القضاء على ال قر لتحقيق التنمية املفتدامة للجميع“،
وإذ يشي ي ي ييير أيضي ي ي ييا إىل نتائج مؤمتر القمة الااملي للتنمية االجتماعية والدورة االسـ ـ ـ ـ ــتبنائية الراباة
والاشرين للجماية الاامة،
وإذ يعيد تأكيد أن إعالن كوبنهاغن بش ـ ن التنمية االجتماعية وبرنامج عمم مؤمتر القمة الااملي
للتنميــة االجتمــاعيــة( )1واملبــاارا األىرم من أجــم التنميــة االجتمــاعيــة الا اعتمــدجلــا اجلمايــة الاــامــة
اورجلا االس ـ ــتبنائية الراباة والاش ـ ـرين( )2تش ـ ــكم ااألار األس ـ ــاس ـ ــي لتازيز التنمية االجتماعية للجميع على
الصايدين الوألين والدويل ،وإذ يشجع على مواصلة احلوار الااملي بش ن قضايا التنمية االجتماعية،
وإذ يشي ي ي ييير إىل قرار اجلماية الاامة  1/70املؤرخ  25أيلول/س ـ ـ ـ ـ ــبتم  ،2015املانون ”حتويم
عاملنا :ىطة التنمية املفــتدامة لاا  ،“2030الذي اعتمد فيه اجلماية جمموعة من األهداف والغايا
_________________

( )1تقرير مؤمتر القم ــة الا ــاملي للتنمي ــة االجتم ــاعي ــة ،كوبنه ــاغن 12-6 ،آذار/م ــار ( 1995منشـ ـ ـ ـ ــورا األمم املتح ــدة،
رقم املبيع  ،)A.96.IV.8ال صم األول ،القرار  ،1املرفقان األول والباين.
( )2قرار اجلماية الاامة اإ ،2/24-املرفق.
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الااملية الش ـ ـ ـ ـ ــاملة والبايدة املدم املتالقة بالتنمية املف ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،الا تركز على النا وت ض ـ ـ ـ ـ ــي إىل التحول،
وأكد فيه التزامها بالامم اون كلم من أجم تن يذ هذه اخلطة بالكامم حبلول عا  ،2030وإاراكها
أ ّن القضاء على ال قر جبميع أشكاله وأباااه ،مبا ذلك ال قر املدقع ،هو أك حتد يواجهه الاامل وشرط
ال غىن عنه لتحقيق التنمية املف ـ ــتدا مة ،والتزامها بتحقيق التنمية املف ـ ــتدامة ب باااها البال ة  -االقتص ـ ــااي
واالجتماعي والبيئي  -على حنو متوازن ومتكامم،
وإذ يشي ييير أيضي ييا إىل قرار اجلماية الاامة  313/69املؤرخ  27متوز/يوليه  2015بش ـ ـ ـ ن ىطة
عمم أايس أبابا الصـ ـ ـ ــاارة عن املؤمتر الدويل البالا لتمويم التنمية ،الا تشـ ـ ـ ــكم جزءا ال يتجزأ من ىطة
وتفاعد توضيح سياق غاياجلا املتالقة بوسائم التن يذ
عمها وتكملُها
ُ
التنمية املفتدامة لاا  2030وت ْد ُ
من ىالل س ــياس ــا وإجراءا عملية ،وتايد ت كيد االلتزا الف ــياس ــي القوي بالتص ـدي لتحدي التمويم
بروم من الشـ ـ ـ ـ ـراكة والتض ـ ـ ـ ــامن على
وجليئة بيئة مواتية على مجيع املف ـ ـ ـ ــتويا لتحقيق التنمية املف ـ ـ ـ ــتدامة ،ن
الصايد الااملي،
وإذ يكرر التأكيد على أن ىطة التنمية املف ـ ـ ــتدامة لاا  2030جيب أن تن ذ بطريقة ش ـ ـ ــاملة،
على حنو ياكس ألــاباهــا الاــاملي املتكــامــم وغ القــابــم للتجزئــة ،مع مراعــاة اىتالف الاروف والقــدرا
ومفــتويا التنمية من بلد رىر واح ا احليز الفــياســاب لكم بلد وقيااته ،ومع احل او الوق ن فــه
على االتف ـ ــاق مع القواعد وااللتزاما الدولية ذا الص ـ ــلة ،بطرق منها وض ـ ــع اسـ ـ ـ اتيجيا متماس ـ ــكة
للتنمية املفتدامة هبدف القضاء على ال قر،
وإذ يؤكد من جديد أن األهــداف اائــائيــة املت ق عليهــا اوليــا ونتــائج املؤمترا ومؤمترا القمـة
الرئيف ـ ــية لتمم املتحدة توفر أس ـ ــاس ـ ــا ش ـ ــامال للامم على الص ـ ــاد الوألين وااقليمي والدويل ،بغية حتقيق
األهداف الرئيفـ ـ ـ ـ ــية الا هي القضـ ـ ـ ـ ــاء على ال قر وحتقيق النمو االقتصـ ـ ـ ـ ــااي املطرا والتنمية املفـ ـ ـ ـ ــتدامة،
وإذ يفــلم بضــرورة تازيز احلافز الفــياســي تن يذها ومتاباة نتائجها ،وإذ يفــلم على وجه اخلصــو ب ن
تن يــذ االلتزامــا الا جرم التاهــد هبــا كوبنهــاغن وحتقيق األهــداف اائــائيــة املت ق عليهــا اوليــا أمران
يازز كم منهما ارىر ،وب ن لاللتزاما الا جرم التاهد هبا كوبنهاغن أمهية حامسة التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم إىل
هنج إئائي متماسك حموره اانفان،
وإذ يؤكد من جديد التاهد ب ال يتخلف أحد عن الركب ،وإذ يايد ت كيد التفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليم ب ن كرامة
اانفــان أمر أســاســي ،واألمم أن يشــهد األهداف والغايا وقد حتقق جلميع األمم والشــاوب وجلميع
شرائح اجملتمع ،وإذ يايد االلتزا ب ن يكون املفاى هو الوصول أوال إىل أشد النا ختل ا عن الركب،
وإذ يؤكد من جديد أمهية اعم ىطة االحتاا األفريقي لاا  ،2063وكذلك ىطته الاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية
حتول اجتماعي اقتصــااي إجيار أفريقيا
األوىل لتن يذها ،باعتبارمها إألارا اسـ اتيجيا لضــمان إحداّ ّ
غض ون الفنوا اخلمفني القاامة ،وبرناجمه القاري الوارا قرارا اجلماية الاامة بش ن الشراكة اجلديدة
من أجم تنمية أفريقيا ،ومبااراته ااقليمية ،من قبيم ال نامج الشامم للتنمية الزراعية أفريقيا،
وإذ يالحظ مع القلق أن التقـد اررز كـان مت ـاوتـا وأن هنـاا غرا كب ة ال تزال قـائمـة ،وأنه
ال تزال توج ــد عقب ــا تارق ــم الوف ــاء ب ــااللتزام ــا الا جرم التاه ــد هب ــا مؤمتر القم ــة الا ــاملي للتنمي ــة
االجتماعية ،وأنه ال تزال هناا أوجه عد مفاواة متزايدة ااىم البلدان وفيما بينها،
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وإذ يعيد تأكيد أن متكني النا ومشـ ـ ـ ــاركتهم أمران أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــيان للتنمية االجتماعية وأن التنمية
املفــتدامة تتطلب مشــاركة هاافة ونشــطة من اجلميع ،وال ســيما الضــا اء أو املهمشــون ،مع إيالء االعتبار
الواجب لض ــرورة مش ــاركة النف ــاء وال تيا والش ــباب وكبار الف ــن واألش ــخا ذوي ااعاقة بص ــورة كاملة
وعلى قد املفاواة،
وإذ يساوره القلق من الطابع الااملي لل قر وعد املفاواة ،وإذ يؤكد على أن القضاء على ال قر
جبميع أشــكاله وأباااه ،مبا ذلك ال قر املدقع ،وعلى اجلو ضــرورة أىالقية واجتماعية وســياســية وبيئية
واقتص ــااية للجنس البش ــري ب س ــره ،وإذ يف ــلم هذا الص ــدا بض ــرورة فهم الطابع املتادا األبااا للتنمية
وال قر فهما أفضم ،وإذ ينوه بالدور اهلا الذي تؤايه مناومة األمم املتحدة والذي ينبغي أن تواصم أااءه
هذا الصدا،
وإذ يسلّم ب مهية اعم البلدان جهواها الرامية إىل القضــاء على ال قر جبميع أشــكاله وأباااه،
مبا ذلك ال قر املدقع ،وإىل تازيز متكني ال قراء واألشــخا الذين يايشــون أوضــا هشــة ،مبن فيهم
النفـ ــاء واألأل ال والشـ ــباب والشـ ــاوب األصـ ــلية واجملتماا ارلية وكبار الفـ ــن واألشـ ــخا ذوو ااعاقة
واملهاجرون والالجئون واملش ــراون ااىليا ،واألش ــخا املنتمون إىل األقليا القومية أو اا نية ،واألقليا
الدينية واللغوية ،والفكان املنحدرون من أصم أفريقي،
وإذ يرحب بالتقد امللحوو الذي أحرز منذ عا  ،1990والذي انتشـ ـ ـ ــم بليون شـ ـ ـ ــخ من برا ن
ال قر املدقع ،واالخن اا غ املفــبوق نفــبة األشــخا الذين يايشــون ب قم من  1.90اوالر من اوالرا
الواليا املتحدة اليو منذ بداية عقد األمم املتحدة الباين للقضاء على ال قر (،)2017-2008
وإذ يظلّ يش ي ي ي ي ييعر بقلق بال أل ّن التق ّد اررز كان مت اوتا ،وألن عد املفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة قد زاا ،وأل ّن
 1.6بليون شـخ ال يزالون يايشـون فقر متادا األبااا ،وألن جممو عدا من يايشـون فقر مدقع
ال يزال مرت اا على حنو غ مقبول ،وألن أبااا ال قر واحلرمان غ املتّصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة بالدىم ،من قبيم إمكانية
احلصول على التاليم اجليد أو اخلدما الصحية األساسية ،وال قر النفيب ال تزال تشكم شواغم كب ة،
إذ يس ي ي ي ي يياوره بال القلق من أن ال قر املـدقع ال يزال موجواا مجيع بلــدان الاــامل ،أيـا كـانـ
البلدان النامية ،وأن
حالتها االقتص ـ ـ ــااية واالجتماعية والبقافية ،وأن هذا ال قر ش ـ ـ ــديد على حنو ىا
نطاقه ومااهره ،كااقص ـ ـ ـ ـ ــاء االجتماعي ،واجلو  ،والتارا لالوار بالبش ـ ـ ـ ـ ــر ،واملرا ،وانادا الف ـ ـ ـ ـ ــكن
الالئق ،واألميــة ،واليـ  ،من بني أمور أىرم ،وكــذلــك أوجــه عــد املف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة البىن التحتيــة والنُام -
االجتماعية والفياسية واالقتصااية والبقافية  -غالبا ما تام اون مااجلة وتزيد من ترسيخ ال قر،
وإذ يشير إىل االلتزا الوارا ىطة التنمية املفتدامة لاا  2030بالقضاء على اجلو  ،وحتقيق
األمن الغذائي ،وحتفــني التغذية ،وتشــجيع الزراعة املفــتدامة ،وإذ يام ،هذا الصــدا ،يفــاوره قلق بال
إزاء الزيااة عدا األشخا الذين ياانون من نق التغذية املزمن ،والزيااة الادا املطلق لتشخا
الذين ياانون من اجلو على الصايد الااملي ،وإذ يش إىل أن فاالية ئو الناتج ارلي اامجايل الناشئ عن
قطا الزراعة احلد من ال قر تبل املتوسـ ـ ــأل على األقم ضـ ـ ــاف فاالية النمو الناشـ ـ ــئ عن القطاعا
غ الزراعية،
وإذ يعيد تأكيد الدعوة إىل اختاذ تداب حمداة األهداف من أجم القض ــاء على ال قر جبميع أش ــكاله
وأباــااه ،مبـا ذلـك ال قر املـدقع ،وأمهيــة وض ـ ـ ـ ـ ـ ــع نام وتـداب مالئمــة على املف ـ ـ ـ ـ ـ ــتوم الوألين لتوف احلمــايـة
18-06886
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االجتماعية للجميع ،مبا ذلك احلدوا الدنيا للحماية االجتماعية ،اس ـ ــتنااا إىل األولويا الوألنية ،ومع إيالء
اهتما ىا للنفــاء واألأل ال وكبار الفــن ،وأفراا الشــاوب األصــلية ،واألشــخا ذوي ااعاقة ،وإذ يقر ب ن
احلدوا الدنيا للحماية االجتماعية تتيح أساسا يُاتمد عليه التصدي لل قر والضاف،

وإذ يالحظ أنه احراز مزيد من التقد القضــاء على ال قر ،جيب التصــدي لاد املفــاواة
مجيع أباااه ،وإذ يفــلم ب ن ارت ا مفــتويا عد املفــاواة يؤ ر ســلبا على االســتهالا والنمو االقتصــااي
واسـ ــتدامته ،وأن عد املفـ ــاواة اول اون بقاء األسـ ــر ذا الدىم املنخ أصـ ــحاء ومراكمة رأ املال
املااي والبشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،ضا يؤاي إىل اخن اا إنتاجية الامالة واحلد من احلراا االجتماعي ،وهو ما يزيد من
صــاوبة كفــر حلقة ال قر املتوارّ بني األجيال ،ويبقي على شــراة كب ة من الفــكان اائرة ال قر اون
إمكانية اخلروج منها،

وإذ يضي ي ييع في اعتباره أن كف ـ ـ ــر حلقة ال قر والض ـ ـ ــاف اللذين تتوار هما األجيال ،وتازيز رفاه مجيع
األش ـ ـ ــخا من كم األعمار ،وتازيز اجلهوا اائائية ،وااس ـ ـ ــها حتقيق نتائج أفض ـ ـ ــم لتأل ال والتص ـ ـ ــدي
لت نيا ال قر ،أمور تتطلب اختاذ إجراءا إجيابية ،مبا ذلك شـ ـ ــكم سـ ـ ــياسـ ـ ــا على الصـ ـ ــايدين الوألين
والدويل تتص ـ ـ ــدم ألوجه عد املف ـ ـ ــاواة املوجواة توزيع اخلدما  ،واملوارا ،والبنية التحتية ،فض ـ ـ ــال عن فر
احلصول على الغذاء ،واخلدما الصحية ،والتاليم ،والامم الالئق املدن وغ ها من املفتوألنا البشرية،
وإذ يسلم ب ن هناا حاجة إىل سياسا صحية واجتماعية واقتصااية منفقة لالهتما بصحة
أش ـ ـ ــد ال ئا ض ـ ـ ــا ا وجلميش ـ ـ ــا ،الا غالبا ما تكون األكبر عرض ـ ـ ــة للانف والتمييز والوص ـ ـ ــم وااقص ـ ـ ــاء
االجتماعي وعوامم اخلطر الصــحية ،أســاســا بفــبب ظروفها املايشــية ،وقلة ااملا باألمور الصــحية ،وعد
املفاواة االست ااة من فر احلصول على الرعاية الصحية وغ ها من اخلدما ذا الصلة،
وإذ يالحظ بقلق بال أن نفـبة  29املائة فقأل من سـكان الاامل يفـت يدون من نام ضـمان
اجتماعي ش ــاملة تش ــمم اجملموعة الكاملة لالس ــتحقاقا  ،من اس ــتحقاقا الط م واألس ــرة إىل مااشــا
الش ـ ـ ـ ـ ــيخوىة ،وأن نف ـ ـ ـ ـ ــبة  45.2املائة من س ـ ـ ـ ـ ــكان الاامل فقأل مش ـ ـ ـ ـ ــمولة على حنو فاال على األقم
باسـ ـ ـ ــتحقاق ااية اجتماعية واحد ،وأن نفـ ـ ـ ــبة  56املائة من الفـ ـ ـ ــكان املناألق الري ية ي تقرون إىل
التغطية الصحية ،مقارنة بنفبة  22املائة من الفكان املناألق احلضرية،
وإذ يالحظ أن االسـ ــتبمار مااشـ ــا الشـ ــيخوىة واسـ ــتحقاقا الاجز واسـ ــتحقاقا الط م
ميكن أن يؤاي مباشرة إىل ى مادال ال قر وأن ادّ أ را إجيابيا أوسع نطاقا التغذية ،والصحة،
والتاليم ،وكذلك التنمية االقتصااية والامالة حمليا ،ضا يؤاي إىل اخن اا مفتويا ال قر والضاف
األجلني املتوسأل والطويم،
وإذ يالحظ مع االرتياح الخاص أن البلدان تقو بشــكم متزايد بتوســيع نطاق احليز املايل املتام
الســتحداّ عناصــر ةتل ة من احلماية االجتماعية ،وأن عداا من البلدان املتوســطة واملنخ ضــة الدىم قد
بدأ بال ام تطبيق عناصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر من نام احلماية االجتماعية الوألنية وقام بتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيع نطاقها بنجام،
ضا أحدّ آ ارا إجيابية ملحوظة احلد من ال قر،
وإذ يسلم ب نه ميكن لنام احلماية االجتماعية املالئمة للاروف الوألنية أن تفاهم مفامهة بالغة
األمهية إعمال حقوق اانف ـ ـ ـ ــان للجميع ،وفاص ـ ـ ـ ــة الض ـ ـ ـ ــا اء أو املهمش ـ ـ ـ ــون والواقاون برا ن ال قر
واملارضــون للتمييز ،وأن تشــجيع حصــول اجلميع على اخلدما االجتماعية وتوف حدوا انيا من احلماية
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االجتماعية مالئمة للاروف الوألنية ميكن أن يف ـ ـ ـ ـ ــهما التص ـ ـ ـ ـ ــدي لل قر وعد املف ـ ـ ـ ـ ــاواة وااقص ـ ـ ـ ـ ــاء
االجتماعي واحلد منها و تازيز النمو االقتصااي الشامم،
وإذ يس ي ي ييلم أيض ي ي ييا ب ن احلماية االجتماعية اس ـ ـ ـ ــتبمار الانص ـ ـ ـ ــر البش ـ ـ ـ ــري وبالتايل التنمية
االجتماعية واالقتص ـ ــااية الطويلة األجم ،وب ن النام واحلدوا الدنيا للحماية االجتماعية املالئمة للاروف
الوألنية تفــاهم مفــامهة بالغة األمهية حتقيق أهداف التنمية املفــتدامة الا ترمي إىل القضــاء على ال قر
وإحداّ أ ر إجيار النمو االقتصااي والتماسك االجتماعي والتنمية االجتماعية ،وب ن هلا اورا أساسيا
تؤايه بناء جمتماا قاارة على الصموا وصديقة للبيئة،
عص ـ ـ ـ ـ ـ ـرنا الراهن وأن آ اره
وإذ يؤكد من جديد أن تغ املناخ يشـ ـ ـ ـ ـ ــكم أحد أك التحديا
ارجة حرارة األرا،
الض ـ ـ ـ ـ ـ ــارة تقوا قدرة كافة البلدان على حتقيق التنمية املف ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،وأن الزيااا
والتدهور البيئي ،وارت ا مفـ ـ ـ ـ ـ ــتوم سـ ـ ـ ـ ـ ــطح البحر ،وحتم اريطا  ،وغ ها من ار ار امل تبة على تغ
املناخ تؤ ر بشـ ــكم ىط على املناألق الفـ ــاحلية والبلدان الفـ ــاحلية املنخ ضـ ــة ،مبا ذلك كب من أقم
البلدان ئوا والدول اجلزرية الصغ ة النامية ،وأن اخلطر با يهدا بقاء الاديد من اجملتماا  ،ونام الدعم
البيولوجية الكوكب ،األمر الذي يزيد من جلديد األمن الغذائي واجلهوا املبذولة للقض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على ال قر
وحتقيق التنمية املف ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،وبالتايل يتطلب اختاذ إجراءا عاجلة للح او على املكاس ـ ـ ـ ـ ـ ــب اائائية الا
الاقوا األى ة وصوهنا واابقاء عليها،
حتقق
-1

يحيط علما بتقرير األمني الاا ()3؛

 - 2يس ي ي ي ييلم ب ن القضـ ـ ـ ـ ـ ــاء على ال قر وتوف الامالة الكاملة واملنتجة وإتاحة الامم الالئق
للجميع ،مبا ذلك تازيز احلوار االجتماعي ،وحتقيق اااماج االجتماعي ،أمور م ابطة يازز باضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها
باضا ،وب نه يتاني لذلك جليئة بيئة ااىلية وىارجية مواتية تتيح الامم على حتقيق هذه األهداف وق
واحد ،وب ن الفـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــا املتباة لتحقيق هذه األهداف جيب أن تازز الادالة االجتماعية والتماسـ ـ ـ ـ ـ ــك
االجتماعي والتضـ ـ ــامن بني األجيال واانااو والنمو االقتصـ ـ ــاايني وأن تكون قابلة لالسـ ـ ــتمرار اقتصـ ـ ــاايا
واجتماعيا وبيئيا؛
 - 3يش ي ي ي ي ييدد على أن اجملتمع الــدويل ،من ىالل الو ــائق اخلتــاميــة للمؤمترا ومؤمترا القمـة
الرئيف ــية الا عقدجلا األمم املتحدة ،مبا ذلك مؤمتر القمة الااملي للتنمية االجتماعية( )1والدورة االس ــتبنائية
الراباة والاشرون للجماية الاامة( ،)2وىطة التنمية املفتدامة لاا  )4(2030وىطة عمم أايس أبابا الصاارة
عن املؤمتر الدويل البالا لتمويم التنمية( ،)5قد عزز األمهية امللحة للقضـاء على ال قر جبميع أشـكاله وأباااه،
ومكافحة عد املفـ ـ ــاواة ااىم البلدان وفيما بينها ،وح ا كوكب األرا ،وحتقيق النمو االقتصـ ـ ــااي املطرا
والشامم واملفتدا  ،وتازيز اااماج االجتماعي إألار ىطة األمم املتحدة للتنمية؛
 - 4يؤكد على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ مجيع التداب الالزمة لك الة أال يتخلف
الوق ن ف ـ ــه حقوق اانف ـ ــان جلميع األفراا ،وأن تازز احلماية االجتماعية
أحد عن الركب ،وأن حت
_________________

(.E/CN.5/2018/3 )3
( )4قرار اجلماية الاامة .1/70
( )5قرار اجلماية الاامة  ،313/69املرفق.
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وتوفر فر احلص ـ ــول على اخلدما الاامة األس ـ ــاس ـ ــية اجليدة للجميع على قد املف ـ ــاواة ،كالتاليم اجليد
والرعاية الص ــحية اجليدة ،مبا ذلك الرعاية اخلاص ــة باألمومة ،واملواليد اجلدا ،واألأل ال ،والرعاية الطويلة
األجم واملخ ة لآلال  ،وىدما الرعاية االجتماعية ،ويف ـ ـ ــلم ب ن هذا األمر يتطلب املش ـ ـ ــاركة النش ـ ـ ــطة
لكم فرا من أفراا اجملتمع ،اون أي نو من التمييز ،األنشطة املدنية واالجتماعية واالقتصااية والبقافية
والفياسية و عمليا صنع القرار على مجيع املفتويا ؛
 - 5يؤكد أيضي ييا على أنه ينبغي بذل جهوا ىاص ـ ــة لتش ـ ــجيع وحتف ـ ــني مش ـ ــاركة مجيع أفراا
اجملتمع ،مبن فيهم األشـخا الذين يايشـون حالة فقر وال ئا الضـاي ة أو املهمشـة ،مجيع جوانب
احلياة الفــياســية واالقتصــااية واالجتماعية واملدنية والبقافية ،وفاصــة ختطيأل الفــياســا الا تؤ ر فيهم
وتن يذها ورصدها وتقييمها ،حفب االقتضاء؛
 - 6يسي ي ي يلّم ب ن القض ـ ـ ـ ــاء على ال قر وتازيز االزاهار يتطلبان بذل جهوا مجاعية وحتويلية،
وإعطاء األس ــبقية ملن هم أش ــد ختل ا عن الركب ،وتكييف املؤس ـف ــا والف ــياس ــا ملراعاة الطابع املتادا
ىطــة التنميــة املف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة لاــا
األباــاا لل قر وأوجــه ال ابأل الكــامنــة بني ةتلف األهــداف والغــايــا
2030؛
 - 7يهيب باجملتمع الدويل ،مبا ذلك الدول األعضـاء ،أن يواصـم جهواه الطموحة سـايا
التبا ُهنج اجتماعية واقتص ــااية مف ــتدامة تكون أكبر اوال وإنص ــافا وتوازنا واس ــتقرارا وتوجها حنو التنمية
للتغلب على ال قر ،وبالنار إىل أن عد املفـ ـ ـ ـ ــاواة ،مبا ذلك عد املفـ ـ ـ ـ ــاواة بني اجلنفـ ـ ـ ـ ــني ،تؤاي إىل
اســت حال ال قر ،فإنه يشــدا على أمهية التحول اهليكلي امل ضــي إىل التصــنيع الشــامم واملفــتدا  ،على حنو
يفهم توف فر الامم واحلد من ال قر ،واالستبمار الزراعة املفتدامة والبىن التحتية اجليدة النوعية
واملو وقة واملفــتدامة والقاارة على الصــموا لدعم التنمية االقتصــااية ورفاه اانفــان ،مع ال كيز على ســبم
الوصــول الااال للجميع وبتكل ة ماقولة ،وتازيز ال ابأل وحتقيق هدف توف الطاقة ،وحتفــني الوصــول إىل
اخلدما املالية ،فض ـ ـ ـ ــال عن تازيز فر الامم الالئق املناألق الري ية ،وحتف ـ ـ ـ ــني فر احلص ـ ـ ـ ــول على
التاليم اجليد ،وحتفــني جواة الرعاية الصــحية ،بطرق منها تف ـريع ىطى التحول حنو املفــاواة احلصــول
على التغطية الص ــحية الش ــاملة ،والنهوا باملف ــاواة بني اجلنف ــني ومتكني مجيع النف ــاء وال تيا  ،وتوس ــيع
نطاق توف احلماية االجتماعية ،والتخ يف من حدة تغ املناخ والتكيف ماه ،ومكافحة عد املفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة
وااقصاء االجتماعي؛
 - 8يس ي ييلم ب ن توف الامالة الكاملة واملنتجة والامم الالئق للجميع ينبغي أن يكون هدفا
أس ــاس ــيا للف ــياس ــا الوألنية وب ن س ــياس ــا االقتص ــاا الكلي ينبغي أن تف ــهم توف فر عمم أكبر
وأفضــم و جليئة بيئة تدعم االســتبمار والنمو ومباشــرة األعمال احلرة ،ضا ميبم عامال أســاســيا اجياا فر
عمم جديدة ،ويدعو إىل اح ا املباائ واحلقوق األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية مكان الامم وتازيزها وإعماهلا ،وفقا
اعالن منامة الامم الدولية بش ن املباائ واحلقوق األساسية الامم؛
 - 9يس ييلم أيض ييا ب نه من أجم مواكبة ئو اليد الااملة الاامل ،سـ ــيتاني إنشـ ــاء أكبر من
 600مليون فرص ـ ــة عمم جديدة حبلول عا  ،2030والقيا الوق ن ف ـ ــه بالتص ـ ــدي لض ـ ــاف نوعية
الوظائف والامالة الناقصـ ـ ـ ــة والامم غ الرمسي ،الا ال تزال منتشـ ـ ـ ــرة مجيع أحناء الاامل ،وال سـ ـ ـ ــيما
البلدان النامية ،ويش ـ ــدا على ض ـ ــرورة اعم األىذ بنهج ابتكارية تص ـ ــميم وتن يذ الف ـ ــياس ـ ــا وال امج
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املتالقة بالامالة من أجم اجلميع ،مبن فيهم الااأللون عن الامم ل ة ألويلة ،مبم االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبمار الاا
البنية التحتية ،وتازيز الامم الالئق ،وتقدمي الدعم ملباشري األعمال احلرة؛
 - 10يش ييدد على أن التص ــدي هلذه التحديا يتطلب مزجيا من الف ــياس ــا الا تدعم ئو
الناتج وزيااة فر الامم الالئق ،وميكن أن تش ـ ـ ــمم س ـ ـ ــياس ـ ـ ــا س ـ ـ ــوق الامم القائمة الا جرم تازيزها
وإعااة حتديدها وتوجيهها ،ويقر ،هذا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ،بالدور احليوي الذي ميكن أن يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلع به القطا
إجياا اســتبمارا جديدة وتوف الامالة والتمويم لتحقيق التنمية و النهوا باجلهوا من أجم
اخلا
توف الامالة الكاملة واملنتجة والامم الالئق للجميع ،ويشـ ـ ــجع القطا اخلا  ،مبا ذلك املؤس ـ ـ ـفـ ـ ــا
والتااونيا الص ـ ــغ ة واملتوس ـ ــطة احلجم ،على املف ـ ــامهة توف الامم الالئق للجميع وإجياا فر عمم
للنفـ ــاء والرجال على حد س ـ ـواء ،وفاصـ ــة للشـ ــباب ،بطرق منها إقامة ش ـ ـراكا مع احلكوما ومناومة
األمم املتحدة واجملتمع املدين واألوساط األكااميية؛
 - 11يحث الدول األعض ــاء على ض ــمان اتبا س ــياس ــا س ــوق عمم نش ــطة من أجم توف
الامم الالئق لتش ـ ـ ــخا الذين يايش ـ ـ ــون فقر وحص ـ ـ ــة عاالة للامال من املكاس ـ ـ ــب من زيااة اانتاجية
النــاوــة عن التحول اهليكلي والتجــارة ،وعلى تف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريع وت ة اجلهوا الراميــة إىل إزالــة احلواجز الا حتول اون
اااماج االجتماعي ،وتازيز املش ـ ــاركة الكاملة مجيع جوانب احلياة االجتماعية من قبم األش ـ ــخا الذين
يايشون فقر و حاال ضاف ،مبن فيهم النفاء ،واألأل ال ،والشباب ،والشاوب األصلية ،واجملتماا
ارلية ،وكبار الف ـ ـ ــن ،واألش ـ ـ ــخا ذوو ااعاقة ،واملهاجرون ،والالجئون ،واملش ـ ـ ــراون ااىليا ،واألش ـ ـ ــخا
املنتمون إىل أقليا قومية أو إ نية ،وأقليا اينية ولغوية ،والفكان املنحدرون من أصم أفريقي؛
 - 12يحث أيضا الدول األعضاء على اح ا وتازيز احلق التاليم ةتلف مراحم احلياة
و مجيع املف ــتويا  ،ال س ــيما بالنف ــبة ملن هم أش ــد ختل ا عن الركب ،بطرق منها توف إمكانية حص ــول
اجلميع على التاليم اجليد ،وض ـ ـ ــمان تاليم جيد يش ـ ـ ــمم اجلميع ويك م املف ـ ـ ــاواة وعد التمييز ،وحتف ـ ـ ــني
استقدا وتدريب املدرسني ،وتازيز فر التالم مدم احلياة للجميع ،وك الة إمتا مرحلا التاليم االبتدائي
والبانوي ،وإزالة أوجه الت او بني اجلنف ـ ـ ــني فر الوص ـ ـ ــول إىل مجيع جماال التاليم البانوي والاايل،
وتازيز ااملا باملف ــائم املالية والرقمية ،وض ــمان حص ــول النف ــاء وال تيا على وجه اخلص ــو على فر
متكافئة جماال التطوير الوظي ي والتدريب واملنح الدراس ـ ـ ـ ــية والزماال  ،واعتماا إجراءا إجيابية لبناء
مهارا القيااة والت لدم النفاء وال تيا  ،واختاذ تداب لتازيز واح ا وضمان سالمة النفاء وال تيا
البيئة املدرسية ،وتداب لدعم األشخا ذوي ااعاقة مجيع مفتويا التاليم والتدريب؛
 - 13يكرر التأكيد على أن توف تاليم جيد ناامي وغ ناامي مجيع املفتويا  ،مبا
ذلك ،حف ــب االقتض ــاء ،التاليم من أجم تدارا ما فا منه وحمو األمية والتالم مدم احلياة ،مبا يش ــمم
تكنولوجيــا املالومــا واالتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاال  ،ملن مل اص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم على تاليم نا ـامي ،وتوف تكنولوجيــا املالومــا
واالتص ـ ـ ــاال  ،والامم التطوعي عوامم هامة متكن األش ـ ـ ــخا من مجيع ال ئا الامرية ،وىاص ـ ـ ــة منهم
الش ــباب ،من اكتف ــاب املهارا ذا الص ــلة وبناء قدراجلم ،ألغراا منها ت هيلهم للحص ــول على عمم
وتنمية قدراجلم على مباشــرة األعمال احلرة ،واحلصــول على عمم منتج الئق ،ويهيب بالدول األعضــاء أن
تتخذ ااجراءا الالزمة لك الة وصول الشباب على وجه اخلصو إىل تلك اخلدما وال ر ؛
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 - 14يحث الدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على مواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة جهواها الرامية إىل احلد من عبء األمراا
وحتف ـ ــني ص ـ ــحة ورفاه ش ـ ــاوهبا من ىالل مااجلة ارداا االجتماعية للص ـ ــحة ،وتازيز التغطية الص ـ ــحية
الشاملة ،وزيااة توسيع نطاق تغطية حتصني األأل ال ،وتوسيع نطاق برامج الوقاية من ف و نق املناعة
البشرية/اايدز واملالريا والفم وتشخيصها ومااجلتها ،واعم تقدمي اخلدما اجملتماية ،وتوف مياه الشرب
امل مونة وىدما الصرف الصحي وحتفني التغذية؛
 - 15يهيب بالدول األعضاء إىل تفريع وت ة التقد صوب هدف التغطية الصحية الشاملة،
الا تاين حص ـ ـ ـ ــول مجيع النا  ،على قد املف ـ ـ ـ ــاواة واون متييز من أي نو كان ،على اجملموعا ارداة
على الصـ ــايد الوألين من ىدما الرعاية الصـ ــحية األسـ ــاسـ ــية اجليدة والالزمة جمال النهوا بالصـ ــحة
والوقاية والاالج والت هيم وخت يف ارال  ،وعلى األاوية األساسية اجليدة وامل مونة وال االة ب ساار ماقولة،
مع ض ـ ـ ــمان أال تاارا هذه اخلدما واألاوية املف ـ ـ ــت يدين منها ألي ض ـ ـ ــائقة مالية ،وال كيز بوجه ىا
على ال ئا ال ق ة والضاي ة واملهمشة من الفكان؛
 - 16يهيب باجملتمع الدويل والشركاء جمال الصحة على الصايد الااملي وكذلك ب صحاب
املص ـ ــلحة ااقليميني والوألنيني إىل اعم الدول األعض ـ ــاء االض ـ ــطال مبف ـ ــؤولياجلا األس ـ ــاس ـ ــية للتاجيم
باالنتقال إىل التغطية الص ـ ـ ـ ــحية الش ـ ـ ـ ــاملة ،ومااجلة ارداا االجتماعية واالقتص ـ ـ ـ ــااية والبيئية للص ـ ـ ـ ــحة،
وكذلك التص ـ ــدي للتحديا الدميغرافية مبا فيها ش ـ ــيخوىة الف ـ ــكان ،وتوف احلماية االجتماعية ،واعتماا
ىدما ص ـ ـ ـ ــحية متكاملة وجمتماية القاعدة تركز على النا وتراعي االعتبارا اجلنف ـ ـ ـ ــانية وتف ـ ـ ـ ــتند إىل
حقوق اانفــان ،ضا ســيفــاعد على متكني الضــا اء أو الذين يايشــون ظروف هشــة ،وتازيز اانصــاف
واملفاواة جمال الصحة وإهناء التمييز ،وإنشاء جمتمع أكبر اوال؛
 - 17يعرب عن بييال القلق ألن ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة األ تاــم جمــاال يتجلى فيــه با أك ماــاهر
ااجحاف الصــحي الاامل ،ولت او التقد اررز حتفــني صــحة املواليد اجلدا واألأل ال واألمها ،
ويهيب ،هذا الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياق ،بالدول أن تن ذ التزاماجلا بالوقاية من وفيا واعتالل املواليد اجلدا واألأل ال
واألمها أ ناء الن ا وى ضــها ،بوســائم منها إتاحة ســبم متكافئة حلصــول اجلميع بتكل ة ميفــورة على
ىدما الرعاية الصـ ـ ـ ــحية اجليدة وعلى املالوما املتالقة بالرعاية الصـ ـ ـ ــحية الوقائية ،مبا ذلك جمال
الصحة اجلنفية وااجنابية؛
 - 18يش ي ييجع الدول األعضـ ـ ــاء على توف نام احلماية االجتماعية الشـ ـ ــاملة واملراعية لتعمار
وااعاقة وال وارق بني اجلنفني ،الا هي بالغة األمهية لضمان احلد من ال قر ،مبا ذلك ،حفب االقتضاء،
التحويال النقدية املوجهة لتسـ ـ ـ ـ ــر الا تايش أوضـ ـ ـ ـ ــا هشـ ـ ـ ـ ــة ،مبم األسـ ـ ـ ـ ــر الا ياوهلا أحد الوالدين،
وال س ـ ــيما األس ـ ــر الا تاوهلا نف ـ ــاء ،والا هي فاالة للغاية احلد من ال قر عندما تص ـ ــحبها تداب أىرم،
مبم توف إمكانية احلصول على اخلدما األساسية وعلى اخلدما الاالية اجلواة جمايل التاليم والصحة؛
 - 19يشجع أيضا الدول األعضاء ،سياق أألرها الوألنية للتنمية املفتدامة وما يتصم هبا
من أألر متويم متكاملة ،على صياغة وتن يذ اس اتيجيا وألنية لتوسيع نطاق تغطية الضمان االجتماعي
حاال الصــدما  ،وتكون
واخلدما االجتماعية األســاســية ليشــمم اجلميع ،تفــتجيب لالحتياجا
مف ـ ـ ــتدامة على املدم الطويم ،ومركزة على من هم أاحت مف ـ ـ ــتوم حت ىأل ال قر ،و حدوا قدراجلا
االقتصااية واملالية؛
8/15

18-06886

استراتيجيات القضاء على الفقر لتحقيق التنمية المستدامة للجميع

E/RES/2018/5

 - 20يحث الدول األعض ـ ـ ـ ــاء على أن تقو  ،أس ـ ـ ـ ــر وق ضكن ووفقا للاروف الوألنية،
بوض ـ ــع واس ـ ــتبقاء احلدوا الدنيا للحماية االجتماعية الا تش ـ ــمم الض ـ ــمان االجتماعي األس ـ ــاس ـ ــي ،حبيا
يتفـ ــىن جلميع ارتاجني احلصـ ــول على الرعاية الصـ ــحية األسـ ــاسـ ــية ،مبا ذلك الرعاية اخلاصـ ــة باألمومة،
واملواليد اجلدا ،واألأل ال ،والرعاية الطويلة األجم واملخ ة لآلال  ،الا تفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتو مااي التوافر واملقبولية
واجلواة وإمكانية الوصــول إليها ،وت مني اىم أســاســي لتأل ال ،وت مني اىم أســاســي لتشــخا الذين
هم س ـ ـ ــن الامم وال يف ـ ـ ــتطياون احلص ـ ـ ــول على اىم كاف ،وال س ـ ـ ــيما حاال املرا ،والبطالة،
والن ا  ،وااعاقة ،مجلة أمور ،سـياق اجلهوا الرامية إىل متكني الامالة ،وت مني اىم أسـاسـي لكبار
الف ـ ــن ،على النحو املبني توص ـ ــية منامة الامم الدولية رقم  202بش ـ ـ ـ ن األرض ـ ــيا الوألنية للحماية
االجتماعية لاا 2002؛
 - 21يشي ي ي ي ييجع الدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على أن تك م ،عند تص ـ ـ ـ ـ ـ ــميم برامج احلماية االجتماعية
وتن يذها ورص ـ ـ ــدها وتقييمها ،تاميم مراعاة املناور اجلنف ـ ـ ــاين وتازيز مجيع حقوق اانف ـ ـ ــان واايتها وفقا
اللتزاماجلا مبوجب القانون الدويل حلقوق اانفان ،وذلك ألوال الاملية؛
 - 22يس ي يلّم ب مهية توف نام احلماية االجتماعية لالقتصـ ـ ــااا الناامية وغ الناامية على
حد سـ ـواء ك اوا لتحقيق اانص ــاف واااماج واالس ــتقرار والتماس ــك اجملتماا  ،ويش ــدا على أمهية
اعم اجلهوا الوألنية الرامية إىل إاماج الامال غ النااميني االقتصاا الناامي؛
 - 23يرحب باألمهية الا يوليها منتدم اجمللس االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااي واالجتماعي املاين مبتاباة متويم
التنمية اورته لاا  2017لادة أمور منها ض ـ ــرورة ك الة حف ـ ـ من تص ـ ــميم نام وتداب احلماية االجتماعية
للجميع ،مبا ذلك احلدوا الدنيا للحماية االجتماعية ،وك اءةم عملها وواوهبا مع الصـ ـ ــدما واسـ ـ ــتدامتها
األجم الطويم ،ويقدر ،هذا الفياق ،االلتزا بتوسيع نطاق التالم من األقران وتباال اخل ا فيما بني
البلدان واملناألق وتشـ ـ ـ ـ ــجيع الدعم الدويل جمال بناء القدرا ملفـ ـ ـ ـ ــاعدة البلدان على حتديد مزيج التمويم
املناس ـ ـ ـ ـ ــب الذي يليب احتياجاجلا ويتماش ـ ـ ـ ـ ــى مع قدراجلا وظروفها الوألنية ،ويقدر أيض ـ ـ ـ ـ ــا الدعوة املوجهة من
املنتدم إىل فرقة عمله املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كة بني الوكاال املانية بتمويم التنمية من أجم القيا جبرا لتاوا والطرائق
املالية ارلية والدولية ذا الصـ ــلة والتفـ ــهيال الدولية الف ـ ـرياة الصـ ــرف املوجواة حاليا وشـ ــروط االسـ ــت ااة
منها ،من أجم ضمان توف احلماية االجتماعية ،وذلك بغية مناقشتها اورة املنتدم لاا 2018؛
 - 24يرحب أيضي ي ي ييا بالتقد اررز بش ـ ـ ـ ـ ـ ن تاميم اخلدما املالية مجيع فئا الدىم و
مجيع املناألق الفــنوا األى ة ،فيما يشــار بالقلق أل ّن بليوين شــخ  ،وال ســيما املناألق الري ية
البلدان النامية ،يالون عاجزين عن احلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على اخلدما املالية الرمسية ،وال يزال يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بالقلق إزاء
ال جوة بني اجلنفني تاميم اخلدما املالية؛
 - 25يهيب بالدول أن تازز املش ــاركة مكاس ــب النمو االقتص ــااي واالس ــت ااة منها على
حنو أكبر إنصــافا ،بطرق عدة منها وضــع ســياســا ترمي إىل ك الة أس ـواق عمم شــاملة للجميع ،ووضــع
سـ ـ ــياسـ ـ ــا لالقتصـ ـ ــاا الكلي تليب االحتياجا االجتماعية ويكون اجياا فر عمم أكبر وأفضـ ـ ــم اور
رئيفــي فيها ،ووضــع اس ـ اتيجيا للشــمول االجتماعي تازز اااماج االجتماعي ،ومن ىالل توف نام
للحماية االجتماعية مف ـ ـ ـ ـ ــتدامة ماليا ومالئمة للاروف الوألنية وتنطوي على حدوا انيا ،وتش ـ ـ ـ ـ ــمم مجيع
أفراا اجملتمع مبن فيهم ال ئا الضاي ة أو املهمشة؛
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 - 26يهيب أيض ييا بالدول أن تدعم التمويم االبتكاري والشـ ــامم الذي يازز وصـ ــول اجلميع
من أفراا ومشــاريع صــغ ة جدا وصــغ ة ومتوســطة احلجم ،وال ســيما النفــاء والشــباب وغ هم من ال ئا
اررومة ،بتكل ة ماقولة ،إىل ألائ ة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة من اخلدما املالية ،بالنار إىل أن هذه اخلدما ميكن أن
الدىم عند تقدميها من ىالل جهد
تكون أااة فاالة للحد بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكم كب من ال قر وى الت او
مطرا ومنفق فيما بني احلكوما والقطا اخلا والشركاء التنمية واملفتهلكني؛
 - 27يشييدد على أمهية تازيز القدرا اانتاجية ألقم البلدان ئوا مجيع القطاعا  ،بوســائم
من بينها إحداّ التحول اهليكلي ،واعتماا س ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــا لزيااة قدرا اانتاج واانتاجية والامالة املنتجة؛
وتاميم االس ـ ـ ــت ااة من اخلدما املالية؛ وتنمية الزراعة املف ـ ـ ــتدامة ،والتنمية الرعوية وتنمية مص ـ ـ ــائد األمساا؛
والتنمية الص ـ ـ ــناعية املف ـ ـ ــتدامة؛ واس ـ ـ ــت ااة اجلميع من ىدما الطاقة احلديبة املف ـ ـ ــتدامة الا ميكن االعتماا
عليها واحلصول عليها بتكل ة ميفورة؛ ونام النقم املفتدا ؛ والبنيا التحتية اجليدة والقاارة على الصموا.
 - 28يشييدد أيضييا على الدور األســاســي للتنمية الصــناعية الشــاملة للجميع واملفــتدامة -
إألار اس ـ ـ ـ ـ اتيجية شـ ـ ـ ــاملة احداّ حتول اقتصـ ـ ـ ــااي هيكلي -جمايل القضـ ـ ـ ــاء على ال قر واعم النمو
االقتصااي املطرا ،وبالتايل املفامهة حتقيق التنمية املفتدامة البلدان النامية؛
 - 29يش ي ي ييجع الدول على القيا باس ـ ـ ـ ــتبمارا عامة البنية التحتية ،وعلى القيا أيض ـ ـ ـ ــا،
حيا يكون ذلك ضكنا ،بتشجيع زيااة االستبمارا اخلاصة البنية التحتية الا تاطي األولوية لإلاماج
االجتماعي واالقتص ـ ـ ـ ـ ــااي وإمكانية الوص ـ ـ ـ ـ ــول إىل اخلدما  ،وتازز ال ابأل ،والتجارة والتكامم ااقليمي،
وتليب احتياجا ال قراء ،واملناألق اررومة ،واجملتماا ارلية ،واجلها األىرم الا تااين الضاف؛
 - 30يشجع أيضا الدول على وضـع بنية حتتية مااية واجتماعية أسـاسـية ومفـتدامة يفـت يد
منها اجلميع بصـ ـ ــورة عاالة وميفـ ـ ــورة ،اون متييز ،مبا ذلك األراضـ ـ ــي املزواة باخلدما بتكل ة ماقولة،
والطرق املناألق الري ية ،والفـ ـ ـ ـ ــقي ،والفـ ـ ـ ـ ــكن امليفـ ـ ـ ـ ــور التكل ة ،ومصـ ـ ـ ـ ــاار الطاقة احلديبة واملتجداة،
والكهربة ،ومياه الشـ ـ ـ ـ ــرب امل مونة وىدما الصـ ـ ـ ـ ــرف الصـ ـ ـ ـ ــحي ،والطاا املغذي والكا  ،والتخل من
الن ايا  ،والتنقم املفــتدا  ،ونام النقم الاا  ،ومرافق الرعاية الصــحية وتنايم األســرة ،والتاليم ،والبقافة،
وتكنولوجيا املالوما واالتصاال ؛
 - 31يحث الدول األعضــاء على وضــع ســياســا وبرامج واس ـ اتيجيا مراعية لل وارق بني
اجلنفــني واحتياجا الشــباب جمايل الزراعة وصــيد األمساا تنشــأل وتايد االســتبمار االقتصــاا الري ي
غ الزراعي ،واملزارعني والصـ ــيااين أصـ ــحاب احليازا الصـ ــغ ة ،وال سـ ــيما املزارعا والصـ ــيااا  ،بطرق
البحوّ الزراعية واخلدما اارشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااية ،وتنمية املناألق الري ية
من ها زيااة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبمار الاا واخلا
واحلضـ ـ ـرية والزراعة ومص ـ ــايد األمساا املف ـ ــتدامة ،والقيا بامليكنة الص ـ ــغ ة النطاق ،وزيااة اس ـ ــتخدا أنوا
البذور الاالية الغلة واألمسدة ،وحتفـ ـ ــني البنية التحتية وسـ ـ ــبم الوصـ ـ ــول إىل األس ـ ـ ـواق ،فضـ ـ ــال عن حتفـ ـ ــني
اس اتيجيا نقم التكنولوجيا الا يفهم تكيي ها إىل املزارعني ارليني؛
 - 32يعرب عن بال القلق من أن تغ املناخ والتدهور البيئي يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكالن حتديا بالنفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة
للقضــاء على ال قر وحتقيق التنمية املفــتدامة ،ويهداان األمن الغذائي ،ويزيدان من ةاألر اجملاعة ،ومن أن
أولئك الذين يايشون فقر ،وال سيما البلدان النامية ،ياانون بشكم غ متناسب من آ ار التصحر،
وإزالة الغـابا  ،والاواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الرمليـة وال ابيـة ،والكوارّ الطبيايـة ،واجل ـاف املفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر ،والاواهر اجلوية
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امج
القصوم ،وارت ا مفتوم سطح البحر ،والتحا الفاحلي ،وحتم اريطا  ،ويؤكد على ضرورة م
الض ــاف املرتبأل باملناخ بش ــكم جيد ىطأل واس ـ اتيجيا التنمية الوألنية من أجم القض ــاء على ال قر
واحلد من عد املفــاواة ،وإنشـ م
ـاء نام ااية اجتماعية وتطويرها لتتحمم حاال الطوارئ ،من أجم ااية
األشخا األشد ضا ا؛
 - 33يؤكد على أن آ ار الكوارّ الطبياية وتغ املناخ والنزاعا واحلاال الك م لت ش ـ ـ ـ ــي
األمراا تاوق بش ـ ـ ــدة اجلهوا املبذولة من أجم حتقيق القض ـ ـ ــاء على ال قر ،وال س ـ ـ ــيما البلدان النامية،
ويهيب باجملتمع الدويل أن ياطي األولوية ملااجلة تلك ار ار؛
 - 34يؤكد من جديد االلتزا بتحقيق املف ــاواة بني اجلنف ــني ومتكني مجيع النف ــاء وال تيا ،
بف ــبم منها تاميم مراعاة املناور اجلنف ــاين مجيع اجلهوا اائائية ،ويف ــلم ب ن هذه املف ــائم س ــتف ــاهم
بص ـ ـ ــورة حامسة إحراز التقد على ص ـ ـ ــايد أهداف التنمية املف ـ ـ ــتدامة وغاياجلا كافة ،مبا ذلك اجلهوا
املبذولة ملكافحة اجلو وال قر واملرا ،وتازيز الفــياســا وال امج الا تامم على زيااة وضــمان وتوســيع
نطاق مش ـ ـ ـ ــاركة النف ـ ـ ـ ــاء بالكامم وعلى قد املف ـ ـ ـ ــاواة مجيع جماال احلياة الف ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية واالقتص ـ ـ ـ ــااية
واالجتماعية والبقافية ،وحتف ــني فر حصـ ـوهلن على مجيع املوارا الالزمة ملمارس ــة مجيع ما هلن من حقوق
اانفــان واحلريا األســاســية ضارســة كاملة وإزالة احلواجز الا ما زال تا ا ألريقهن ،مبا ذلك ك الة
توف فر االس ــت ااة من الامالة الكاملة واملنتجة والامم الكرمي ،على قد املف ــاواة مع الرجم ،وض ــمان
توف فر مفــاوية للنفــاء وال تيا للحصــول على التاليم اجليد من أجم تازيز اســتقالهلن االقتصــااي،
وحتف ـ ــني اس ـ ــت ااجلن من فر متف ـ ــاوية ،مقارنة بالرجال وال تيان ،الامالة والقيااة وص ـ ــنع القرار على
مجيع املفتويا  ،وهو أمر ال غىن عنه للقضاء على ال قر ومتكني النفاء وال تيا ؛
 - 35يسلم بالدور اهلا الذي ميكن أن تؤايه األسر مكافحة ال قر وااقصاء االجتماعي،
ويش ـ ـ ــدا على أمهية االس ـ ـ ــتبمار الف ـ ـ ــياس ـ ـ ــا وال امج ذا املنحى األس ـ ـ ــري جماال مبم التاليم،
والتـدريـب ،والامـم الالئق ،والتوازن بني الامـم واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ،والرعـايـة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـة ،واخلـدمـا االجتمـاعية،
والاالقا والتضــامن بني األجيال ،والتحويال النقدية املوجهة لتســر الضــاي ة ،من أجم احلد من ال قر
واجلو  ،وتازيز رفاه مجيع األشخا من مجيع األعمار ،فضال عن اا سها حتقيق نتائج أفضم لصاحل
األأل ال وغ هم من أفراا األسرة الضا اء واملفاعدة كفر اائرة نقم ال قر بني األجيال؛
 - 36يدعو الدول األعضــاء إىل االســتبمار جمموعة متنوعة من الفــياســا وال امج ذا
املنحى األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري بــاعتبــارهــا أاوا هــامــة تُتوىى منهــا مجلــة أمور من بينهــا مكــافحــة ال قر وااقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
االجتماعي وعد املفـ ـ ـ ــاواة ،وتازيز التوازن بني الامم واألسـ ـ ـ ــرة واملفـ ـ ـ ــاواة بني اجلنفـ ـ ـ ــني ومتكني النفـ ـ ـ ــاء
وال تيــا  ،والنهوا بــااامــاج االجتمــاعي والتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامن بني األجيــال ،وذلــك من أجــم اعم تن يــذ ىطـة
التنمية املفتدامة لاا 2030؛
 - 37يشي ييجع الدول األعض ـ ــاء على تازيز القوانني واألألر التنايمية الا تش ـ ــجع التوفيق بني
مفـ ـ ــؤوليا الامم واألسـ ـ ــرة وتقامسها بني النفـ ـ ــاء والرجال ،بفـ ـ ــبم منها صـ ـ ــو وتن يذ وتازيز تش ـ ـ ـرياا
وسـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــا وىدما تراعي احتياجا األسـ ـ ـ ـ ــرة ،مبم ااجازا الوالدية وغ ها من برامج ااجازا ،
وزيااة املرونة ترتيبا الامم ،وتقدمي الدعم لتمها املرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا  ،وتطوير البىن التحتية والتكنولوجيا،
وتقدمي اخلدما  ،مبا ذلك توف ىدما جيدة لرعاية األأل ال تكون املتناول ويف ـ ـ ـ ـ ــهم احلص ـ ـ ـ ـ ــول
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عليها وجليئة مرافق لرعاية األأل ال وغ هم من املاالني ،وتش ـ ــجيع الرجال على حتمم نص ـ ــيب متكافئ من
ُ
مف ـ ــؤوليا األعمال املنزلية باعتبارهم آباء ومف ـ ــؤولني عن تقدمي الرعاية ،وهي كلها أمور تف ـ ــهم جليئة
بيئة مؤاتية لتمكني املرأة اقتصاايا؛
 - 38يؤكد من جديد حقوق األش ـ ــخا ذوي ااعاقة وااللتزا بتحقيق مش ـ ــاركتهم الكاملة
واملتفاوية مجيع قطاعا اجملتمع ،مبا ذلك من ىالل تاميم مناور ااعاقة مجيع اجلهوا اائائية،
ويفلم ب ن ذلك سيفهم إسهاما حامسا إحراز تقد مجيع أهداف التنمية املفتدامة وغاياجلا ،مبا
ذلك اجلهوا املبذولة ملكافحة اجلو وال قر واملرا ،وب نه ينبغي أن ترمي سـ ـ ــياسـ ـ ــا اااماج االجتماعي
والفياسا االقتصااية إىل التقليم من أوجه عد املفاواة ،وأن تازز فر حصول اجلميع على اخلدما
االجتماعية األســاســية و التاليم والامم وىدما الرعاية الصــحية ،والامم بنشــاط للقضــاء على التمييز،
وزيااة مشـ ــاركة وإاماج ال ئا االجتماعية ،وفاصـ ــة األشـ ــخا ذوو ااعاقة ،ومواجهة ما تطرحه الاوملة
وااصــالحا الا تتطلبها الفــوق من حتديا حمتملة للتنمية االجتماعية لكي ينت ع النا كافة مجيع
البلدان من الاوملة؛
 - 39يسلّم ب ن كبار الفن ميكنهم أن يفتمروا تقدمي مفامهاجلم األساسية س شؤون
جمتمااجلم و تن يذ ىطة التنمية املفتدامة لاا  ،2030ويالحا ن س الوق مع القلق ت شي ال قر
ص ـ ـ وفهم ،و هذا الص ــدا ،يش ــجع الدول األعض ــاء على مراعاة الطابع املتادا األبااا لض ــاف كبار
الفـ ــن إزاء ال قر وانادا األمن االقتصـ ــااي ،بطرق منها تازيز الصـ ــحة اجليدة والرعاية والرفاه ،وذلك عند
تن يذ أهداف التنمية املفتدامة على املفتوم الوألين؛
 - 40يش ييجع احلكوما على إيالء اهتما أك لبناء القدرا من أجم القض ــاء على ال قر
أوس ـ ــاط كبار الف ـ ــن ،وال س ـ ــيما املف ـ ــنا وكبار الف ـ ــن ذوي ااعاقة ،عن ألريق تاميم مراعاة مف ـ ــائم
الش ـ ــيخوىة تداب القض ـ ــاء على ال قر واسـ ـ ـ اتيجيا متكني املرأة وىطأل التنمية الوألنية ،وعلى إاراج
كم من الف ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــا املتالقة بالش ـ ـ ـ ـ ــيخوىة واجلهوا الرامية إىل تاميم مراعاة مف ـ ـ ـ ـ ــائم الش ـ ـ ـ ـ ــيخوىة
اس ـ ـ اتيجياجلا الوألنية؛ وكذلك النار القيا  ،وفقا للتش ـ ـرياا والف ــياس ــا ارلية ،بتوس ــيع نطاق نام
املااشا التقاعدية املفتدامة ،مبا ذلك ،على سبيم املبال ال احلصر ،اس اتيجيا من قبيم املااشا
االجتماعية ،وزيااة استحقاقاجلا ،بغية ضمان احلصول على اىم سن الشيخوىة؛
 - 41يعترف مبا يقدمه الش ــباب ،بص ـ تهم فاعلني التنمية ومف ــت يدين منها ،من مف ــامهة
إجيابية تن يذ ىطة التنمية املفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة لاا  ،2030و حتقيق الرفاه الاا للمجتمع وتقدمه وتنوعه،
باعتبار ذلك وســيلة للمفــامهة توزيع ال ر املتاحة للشــباب على حنو يزااا الادل فيه باســتمرار ،وهو
ما س ـ ـ ــيش ـ ـ ــكم ىطوة إىل األما على ألريق التنمية االقتص ـ ـ ــااية والادالة االجتماعية واااماج االجتماعي
واانصـاف ،ويشـدا على ضـرورة حتقيق زيااة كب ة عدا الشـباب الذين تتوافر لديهم املهارا املناسـبة،
مبا ذلك املهارا التقنية واملهنية ،للامم وشغم وظائف الئقة وملباشرة األعمال احلرة وك الة متكن مجيع
الش ـ ــباب ونف ـ ــبة كب ة من الكبار ،رجاال ونف ـ ــاء على حد سـ ـ ـواء ،من ااملا بالقراءة والكتابة واحلف ـ ــاب
حبلول عا 2020؛
 - 42يؤكد من جديد أن تازيز التااون الدويل فيما يتالق بالش ـ ـ ــباب ،وبناء القدرا  ،وتازيز
احلوار ،والت اهم املتباال ،واملشــاركة ال االة للشــباب هي عناصــر حامسة اجلهوا الرامية إىل القضــاء على
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ال قر وحتقيق اااماج االجتماعي والامالة الكاملة واملشـ ـ ـ ـ ــاركة الكاملة اجملتمع ،ويؤكد هذا الص ـ ـ ـ ــدا
أمهية الامم على توف سبم التمتع فدما الرعاية الصحية واحلصول على احلماية االجتماعية واخلدما
االجتماعية اململوكة وألنيا ،باعتبار ذلك من األاوا األساسية لتمكني الشباب؛
 - 43يشجع الدول األعضاء على النار أ ر التغ التكنولوجي الفريع وزيااة ال ابأل على
تقدمي اخلدما االجتماعية ،ويشــدا على أمهية اعم االبتكار ،مع االح ا الكامم للحق اخلصــوصــية،
والتخ يف من املخاألر ارتملة ذا الصــلة الا ميكن أن تقوا ســبم عيش النا ورفاههم ،واعم تباال
املالوما  ،واملاارف ،والفياسا واملمارسا اجليدة على الصاد الوألين وااقليمي والدويل حيا ساعد
كــم من االبتكــار والتكنولوجيــا اجلــديــدة النهوا بــالتنميــة االجتمــاعيــة ،مع إيالء اهتمــا ىــا
لل ئا األكبر جلميشا؛
 - 44يشجع الدول األعضــاء ومناومة األمم املتحدة ومجيع اجلها املانية صــاحبة املصــلحة
على حتفـ ـ ــني مجع البيانا وحتليلها ورصـ ـ ــدها بغرا قيا وحتقيق التقد حنو النهوا باملفـ ـ ــاواة والادالة
االجتماعية واملشاركة ل ائدة التخطيأل للفياسا اائائية وتن يذها وتقييمها ،مع املراعاة التامة للفياقا
ااقليمية ،والقيا عند االقتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء بإألال وكاال مناومة األمم املتحدة وهيئاجلا املانية ،مبا فيها اللجنة
ااحصـ ــائية ،على البيانا وااحصـ ــاءا ذا الصـ ــلة عن ألريق ارليا املناسـ ــبة ،ويشـ ــدا على ضـ ــرورة
حتقيق زيااة كب ة توافر بيانا عالية اجلواة ومناس ـ ـ ــبة التوقي ومو وقة وم ص ـ ـ ــلة ،مبا ذلك حبفـ ـ ــب
اجلنس والفن وااعاقة؛
 - 45يهيب مبناومة األمم املتحدة ،أن تقو مبا يتواء مع نتائج املنتدم الف ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــي الرفيع
املف ـ ـ ــتوم املاين بالتنمية املف ـ ـ ــتدامة ،ومنتدم اجمللس االقتص ـ ـ ــااي واالجتماعي املاين مبتاباة متويم التنمية،
بدعم البلدان ،بناء على أللبها ،على مجع وحتليم البيانا وصياغة سياسا بش ن بال قر جبميع أشكاله
وأباااه ،وذلك اعما للجهوا الوأل نية الرامية إىل تن يذ ىطة التنمية املفتدامة لاا 2030؛
 - 46يقر ب ن كم بلد يتحمم املف ـ ـ ــؤولية األوىل عن حتقيق تنميته االقتص ـ ـ ــااية واالجتماعية،
وأن توف قدر إض ــا ها من املوارا الاامة ارلية الا تكملها املف ــاعدة الدولية ،حف ــب االقتض ــاء ،ياد
عامال حامسا حتق يق التنمية املفــتدامة وإجناز أهداف التنمية املفــتدامة ،ويقر أيضــا بااللتزا بتازيز إاارة
اايرااا  ،ال س ـ ــيما عن ألريق تطبيق نام ضـ ـ ـريبية حديبة وتص ـ ــاعدية ،وحتف ـ ــني الف ـ ــياس ـ ــا الضـ ـ ـريبية،
واالرتقاء بالك اءة جباية الضرائب؛
 - 47يعيد تأكيد ىطة عمم أايس أبابا ،ويفلم بضرورة اختاذ ىطوا لزيااة االستبمار من
املوارا زيااة كب ة ،بوسـ ـ ــائم منها تابئة املوارا املالية من مجيع املصـ ـ ــاار ،مبا ذلك
أجم سـ ـ ــد البغرا
تابئة وختصي املوارا الاامة واخلاصة وارلية والدولية؛
 - 48يقر هذا الص ـ ــدا بض ـ ــرورة أن تف ـ ــتند اجلهوا اائائية الوألنية ،مبا فيها جهوا التنمية
االجتماعية ،إىل بيئة اقتص ـ ــااية اولية مواتية تش ـ ــمم قيا عالقا وارية ونام نقدية ومالية عاملية متف ـ ــقة
وااعمة لباضها باضا ،وتازيز احلوكمة االقتصااية الااملية واالرتقاء مبفتواها؛
 - 49يؤكد مجددا أن للتااون الدويل اورا أس ـ ــاس ـ ــيا
أقم البلدان ئوا ،على تازيز قدراجلا البشرية واملؤسفية والتكنولوجية؛
18-06886
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 - 50يشييجع البلدان املتقدمة على الوفاء بالتزاماجلا الرمسية املتصــلة باملفــاعدة اائائية ،مبا
ذلك التزا بلدان متقدمة كب ة بإجناز اهلدف املتمبم ختصـ ــي نفـ ــبة  0.7املائة من الدىم القومي
اامجايل للمفاعدة اائائية الرمسية املقدمة إىل البلدان النامية ونفبة ت اوم من  0.15إىل  0.20املائة
من الدىم القومي اامجايل للمفاعدة اائائية الرمسية املقدمة إىل أقم البلدان ئوا؛
 - 51يقر ب ن التااون بني بلدان اجلنوب ليس بديال عن التااون بني بلدان الشمال واجلنوب
بم مكمال له باألحرم ،ويف ـ ـ ـ ـ ــلم بإس ـ ـ ـ ـ ــهاما التااون بني بلدان اجلنوب والتااون البال ي اجلهوا الا
تبذهلا البلدان النامية للقضاء على ال قر وحتقيق التنمية املفتدامة؛
 - 52يؤكد أن للمفـ ـ ــاعدة اائائية الرمسية اورا أسـ ـ ــاسـ ـ ــيا تكملة متويم اجلهوا املبذولة من
أجم التنمية البلدان النامية وتازيزه وك الة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامته و تيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حتقيق األهداف اائائية ،مبا فيها
األهداف اائائية املت ق عليها اوليا ،وفاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أهداف التنمية املفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،ويرحب باخلطوا املتخذة
لتحفــني فاالية املاونة ونوعيتها بناء على املباائ األســاســية املتمبلة تويل الفــلطا الوألنية زما األمور
واملواءمة والتنفيق واااارة من أجم حتقيق النتائج واملفاءلة املتباالة؛
 - 53يقر ب ن االستبمار رأ املال البشري واحلماية االجتماعية بت فااليته احلد من
ال قر وعد املفاواة ،ويدعو الدول األعضاء إىل حشد مصاار متويم مبتكرة ،بفبم منها إقامة الشراكا
بني القطاعني الاا واخلا  ،لت مني مفــتويا كافية من اان اق االجتماعي الالز لتوســيع نطاق التغطية
س ـ ـ ـ ــبيم تاميم االس ـ ـ ـ ــت ااة من اخلدما الص ـ ـ ـ ــحية والتاليم واالبتكار والتكنولوجيا اجلديدة واحلماية
االجتماعية األساسية ،والتصدي ملف لا التدفقا املالية غ املشروعة وال فاا؛
 - 54يؤكد مجددا أن التنميــة االجتمــاعيــة تتطلــب من مجيع اجلهــا ال ــاعلــة أن تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا
بنشـاط عملية التنمية ،مبا فيها مناما اجملتمع املدين والشـركا واملشـاريع التجارية الصـغ ة واملتوسطة
احلجم ،وأن الشـ ـراكا بني مجيع اجلها ال اعلة املانية تص ــبح ،بش ــكم متزايد ،جزءا من التااون الوألين
والدويل لتحقيق التنمية االجتماعية ،ويؤكد جمداا أيضــا أن الشـراكا بني احلكومة واجملتمع املدين والقطا
اخلا ااىم البلدان ميكن أن تفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم ب االية حتقيق أهداف التنمية االجتماعية ،ويقر ب مهية اجلهوا
املبذولة لتازيز تباال املالوما واملاارف املتالقة بتوف الامم الالئق للجميع وإجياا فر الامم ،مبا
ذلك مباارا إجياا فر عمم الئق وما يتصم هبا من مهارا  ،ولتيف امج البيانا املتصلة بذلك
الفياسا الوألنية املتباة جمايل االقتصاا والامالة؛
 - 55يدعو مجيع األألراف صـ ــاحبة املصـ ــلحة ذا الصـ ــلة ،مبا ذلك مؤس ـ ـفـ ــا مناومة
األمم املتحدة ومناما اجملتمع املدين ،إىل تازيز تباال املالوما بش ـ ن قيا ال قر بش ــكم يتجاوز جمرا
الدىم ،ويف ـ ــلأل الض ـ ــوء هذا الص ـ ــدا على الامم اهلا الذي تض ـ ــطلع به مناومة األمم املتحدة لدعم
القيا والتقييم املتادا األبااا لل قر؛
 - 56يدعو أيضي ييا مجيع األألراف ص ـ ــاحبة املص ـ ــلحة ذا الص ـ ــلة ،مبا ذلك مؤسـ ـ ـف ـ ــا
مناومــة األمم املتحــدة ومنامــا اجملتمع املــدين ،إىل أن تتبــاال املمــارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اجليــدة املتالقــة بــال امج
والفــياســا الا تتصــدم ألشــكال الالمفــاواة حتقيقا ملن اة من يايشــون فقر مدقع ،وتازز مشــاركتهم
بصورة نشطة تصميم وتن يذ تلك ال امج والفياسا هبدف حتقيق أهداف التنمية املفتدامة؛
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 - 57يهيب مبناومة األمم املتحدة أن تقد املف ـ ــاعدة التقنية وغ ها من أش ـ ــكال املف ـ ــاعدة
إىل احلكوما  ،بناء على أللبها ،على صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياغة وتن يذ اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اتيجيا وألنية من أجم تقدمي ىدما
الضـ ـ ــمان االجتماعي واخلدما االجتماعية للجميع ،مبا يتضـ ـ ــمن توف حدوا انيا للحماية االجتماعية،
ويدعو اجملتمع املدين إىل تقدمي هذه املفاعدا .
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