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     7192                 كانون األول/ديسمرب       91                           قرار اختذته اجلمعية العامة يف   
 
 

  [ (      A/  72/431                               بناء على تقرير اللجنة الثالثة ) ]  
 
 

                               السياسات والربامج املتصلة ابلشباب     -     941 /  27
 

  ،                إن اجلمعية العامة 
    18 /  05                                                                  إىل بــرجما اللمــع اللــاملا لللــباب الــ ا اعتمدتــا ا ملقــة اللامــة    را ي ــا         إذ تشيير 

  ،    7552                 كانون األول/ديسمرب       81      املؤ خ      872 /  27  و      8990                 كانون األول/ديسمرب       81      املؤ خ 
                            والصـــ ول الدولقــــة إلقـــو  اإلنســــان    (8 )                           إىل اإلعـــان اللـــاملا إلقــــو  اإلنســـان              وإذ تشييير اي ييييا 

               ل د الدويل اخلاص      ، وال (7 )                                                             الصلة ابملوضوع، وال سقما الل د الدويل اخلاص ابإلقو  املدنقة والسقاسقة    ذات
  ، ( 7 )                                    ابإلقو  اال تصادية واالجتماعقة والثقافقة

         ، امللنـــون     7580            أيلول/ســـبتمرب     70      املـــؤ خ    8 /  25                      إىل  ـــرا  ا ملقـــة اللامـــة               وإذ تشييير كيييذل  
                                      ، الــــ ا تلــــجلم فقــــا ا ملقــــة اللامــــة ألول مــــرة  “    7505                                      حتويــــع عاملنــــات ميــــة التنمقــــة املســــتدامة للــــا   ”

                                                                   م عوامــع تريقـو، وإذ تســلم دن أ ــدام التنمقــة املسـتدامة مت املــة و ــو  ابلــة                       ابألطفـال واللــباب ابعتبــا  
                                                           للتجزئة وعاملقة بيبقلت ا، ومن مث ف ا تنيبق مجقل ا على اللباب،

         فحسـ،، بـع       7505                                                    إىل أن تنمقة اللباب ال ت تسا أمهقة ابلرية لتحققق مية عـا           وإذ تشر 
                                              يــة عمــع أديــا أاباب الصــاد ة عــن املــؤار الــدويل الثالــ                                          تلــجلم  ــا أيطــا أطــر إرائقــة أمــرخ، مــن بقن ــا م

_________________ 

   (. 0-      ألف )د     782       القرا    (8 ) 
          (، املرفق.  78-      ألف )د      7755            انظر القرا    (7 ) 

https://undocs.org/ar/A/72/431
https://undocs.org/ar/A/RES/50/81
https://undocs.org/ar/A/RES/ 62/126
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  ،  (0 )    7575-    7588                                          ، وبرجما اللمع لصاحل أ ع البلدان روا لللقد  (1 )               ، وإعان إسينبول (0 )              لتمويع التنمقة
                       ، وإعـــان نقويـــو ل مـــن أجـــع  (2 )                                                             وإجـــراءات اللمـــع امللجـــع للـــدول ا ز يـــة الصـــريوة النامقـــة )مســـا  ســـاموا(

                                                                      ، ونتــائا مــؤار األمــم املتحــدة امللــا ابإلســ ان والتنمقــة اإلطــرية املســتدامة )املوئــع  (2 )                الاجئــو وامل ــاجرين
                                                                            الجتماع الرفقع املستوخ للجملقة اللامة امللا بتقققم مية عمع األمم املتحدة اللاملقة        نتائا ا    ، و  (1 )       الثال (

  ، (9 )                   مل افحة االجتا  ابألشخاص
                                                                  عقد م رجان اللباب والياب اللاملا التاسع علر   سوتلـا، االحتـاد الروسـا،           وإذ تالحظ 

ُ                                      ، ال ا ُشدد فقا على أمهقة تلزيز التلـاون اللـبا      7582                  تلرين األول/أكتوبر     77   إىل     81             الفجلة من         
                                                  الدويل وامللجلل بو الثقافات حول ف رة السا  والتطامن،

      واجمللـا                                              من اللباب   الوفود الوطنقة لـدخ ا ملقـة اللامـة                        ابمللا كة الفلالة ملمثلو          وإذ ترحب 
  ،                                                             اال تصادا واالجتماعا و انا الفنقة ومؤارات األمم املتحدة ذات الصلة

                                                              دن جقـــع اللـــباب اإلـــايل  ـــو أكثـــر األجقـــال عـــددا حـــ  ا ن، وإذ تلقـــد    ـــ ا           وإذ تعييي   
                                    ات واال تمامـــات اللـــبابقة   أعمـــال األمـــم                                                 الصـــدد دكقـــد أمهقـــة إشـــرال اللـــباب واملنظمـــات ذات الققـــاد

                                                                                     املتحدة على كع من الصلقد الـوطا واإل لقمـا والـدويل و  مجقـع املسـائع الـ، مبم ـم، كـا   ذلـ  تنفقـ  
  ،    7505                                                     برجما اللمع اللاملا لللباب ومية التنمقة املستدامة للا  

                           ــ ا الصــدد أمهقــة أن مبقــ                                               دن اجملتمــع اللــاب يتــق  فرةــا كبــوة للتنمقــة، وتؤكــد           وإذ تسييل  
                                                                                             الدول األعطاء البقئة املناسبة   جمال السقاسة اللامة، ابلتلاون مع منظومة األمم املتحدة، لتحققـق عائـد 
                                                                                      دميريرا  مسـتمد مـن النسـ، ال بـوة مـن اللـباب الـ ين يلتحقـون ابلقـوة اللاملـة، مـع األمـ  بـن ا شـامع 

                                                            مقة وتنفق  براجم ا وفقا لألولوايت والتلريلات الوطنقة، وإذ تؤكد                                     يقو  على حتققق النتائا   التخيقط للتن
                                       عـا  جـا اللائـد الـدميريرا  مـن مـال االسـتثما        7582                                            ا الصدد  را  االحتاد األفريقا إعان سـنة 

            اللباب،
                                                                      أن إجيــاد فــرص اللمــع الائــق واللمالــة ا قــدة لللــباب مــن أكــرب التحــدايت الــ، يلــز            وإذ تؤكييد 

                                                                                    تصــدا ،ــا، وإذ تلــدد علــى اجملــاالت ذات األولويــة مــن بــرجما اللمــع اللــاملا لللــباب املرتبيــة بت  قــع   ال
ـــــى اللمـــــع، كـــــا   ذلـــــ  التللـــــقم والصـــــحة وإم انقـــــة اإلصـــــول علـــــى املللومـــــات                                                                               اللـــــباب للحصـــــول عل

     802   و                                 ملقــوج مــن اللــباب عــاطلون عــن اللمــع،     28                                            والت نولوجقــا، وإذ تطــع   اعتبا  ــا أن أكثــر مــن 
                                                               ملقوج من اللباب اللاملو يلانون من الفقر، كا   ذل  الفقر املد ع،

_________________ 

         ، املرفق.   080 /  29       القرا    (0 ) 

   (،      A/CONF.       219/7 )      7588         أاي /مــايو     80- 9                                                  ل                  تقريـر مـؤار األمـم املتحـدة الرابـع امللـا د ـع البلـدان رـوال، إسـينبول، تركقـا،   (1 ) 
            الفصع األول.

                         املرجع نفسا، الفصع الثاين.  (0 ) 

         ، املرفق.  80 /  29       القرا    (2 ) 

  . 8 /  28       القرا    (2 ) 

         ، املرفق.   702 /  28       القرا    (1 ) 

  . 8 /  27        القرا   (9 ) 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/CONF.219/7


A/RES/72/146 السياسات والربامج املتصلة ابلشباب 
 

17-22934 3/8 

 

                                                               علـــى اإلاجـــة إىل ا ـــو اللـــباب مـــن أجـــع حتققـــق التنمقـــة املســـتدامة، كـــا   ذلـــ            وإذ تشيييدد 
      7505                                                                                      القطاء على الفقر، وإذ تلدد     ا الصدد على االلتـزا  الـوا د   ميـة التنمقـة املسـتدامة للـا  

                                               ، مـن نسـبة اللـباب  ـو امللتحقـو ابللمالـة أو التللـقم     7575                           على اإلد بل ع كبو، حبلـول عـا        ابللمع 
                                                                                          أو التد ي، ووضع وتفلقع اسجلاتقجقة عاملقة لتلريقع اللباب، وإذ حتقط علما     ا الصدد ابلدعوة ال، 

                    ة اللاملقـة لتـوفو فــرص                                                                         وج ت ـا منظمـة اللمـع الدولقـة الإـاذ إجـراءات بلــ ن أةمـة بيالـة اللـباب، وابملبـاد  
                    اللمع الائق لللباب،

                                                                 علــى ضــرو ة حتققــق ةايدة كبــوة   عــدد اللــباب وال بــا  الــ ين تتــوافر لــدي م                وإذ تشييدد اي ييا 
                                                                                            امل ا ات املناسبة، كا   ذلـ  امل ـا ات التقنقـة وامل نقـة، لللمـع وشـريع الولـائف الائقـة وملباشـرة األعمـال 

                                                                 ب ونسبة كبوة من ال با ،  جاال ونساء على حد سواء، من اإلملا  ابلقراءة                          اإلرة وكفالة ا ن مجقع اللبا
  ،    7575                         وال تابة واإلساب حبلول عا  

                                                                إىل أنـــا يتلــو علـــى الـــدول األعطـــاء االضـــياع بـــدو   ـــا    تلزيـــز و ايـــة حقـــو           وإذ تشييير 
                     إذ تســلم دن الســبع الــ،                                                                     اللــباب وتلبقــة احتقاجــامبم وحتققــق تيللــامبم، كــن فــق م اللــباب ذوو اإلعا ــة، و 

                 ســــتؤلر علــــى األحــــوال                      ابعتبــــا  م عوامــــع تريقــــو                                        يتســــض بفطــــل ا لللــــباب حتققــــق مــــا ،ــــم مــــن إم ــــاجت 
                                                            االجتماعقة واال تصادية لألجقال القادمة وعلى  فا  ا وسبع عقل ا،

                                                                ابإلســ ا  ا،ـــا  واإلجيـــا  الـــ ا يقدمـــا اللــباب   ا  ـــود املب ولـــة مـــن أجـــع ةـــون            وإذ تسيييل   
                    وتلزيز السا  واألمن،

                                                                   إىل إعـــان للـــبونة بلـــ ن سقاســـات وبـــراما اللـــباب الـــ ا اعتمـــد   املـــؤار اللـــاملا          وإذ تشييير 
                  ة الللـرين للمـؤار،                              ، وإذ تؤكـد أمهقـة الـ كرخ السـنوي    8991                                       للوة اء املسؤولو عن اللـباب امللقـود   عـا  

                                                         ، وضــرو ة إجــراء تققــقم  ــادم للتقــد  اتــرة   جمــال تنمقــة اللــباب     7581                       املقــر  االحتفــال  ــا   عــا  
                           والتحدايت ال، ال تزال  ائمة،

                                                                       بــدو  مبلولـة األمــو اللـا  امللنقــة ابللـباب وعمل ــا علـى تلبقــة احتقاجـات اللــباب،          وإذ ترحيب  
                                                      لتنســقق مــع  تلــف كقــاجت األمــم املتحــدة واإل ومــات واجملتمــع املــدين                            و قام ــا كــ ل ،   مجلــة أمــو ، اب

                                                                                  واملنظمـــات اللـــبابقة واألوســـاة األكادميقـــة ووســـائط اإلعـــا  مـــن أجـــع تلزيـــز م انـــة اللـــباب وا قـــن م 
                                             واال تقاء  م دامع منظومة األمم املتحدة وما ج ا،

             تنمقـــــــة اللــــــــباب                            بتقريــــــــر األمـــــــو اللـــــــا  عــــــــن  وابـــــــط                      حتييييييييم  لميييييييا ميييييييي  الت يييييييدير -   8 
  ؛ (85 )        املستدامة        ابلتنمقة

                               ، وتلدد على أن مجقع اجملاالت اخلمسة  (88 )                         برجما اللمع اللاملا لللباب           تعيد أتكيد -   7 
                                                               علر ذات األولوية الوا دة   برجما اللمع مجلابية ويلزة بلط ا بلطا؛

              املســــتدامة للــــا                                          التــــزا    ســــاء الــــدول واإل ومــــات  يــــة التنمقــــة                تعيييييد اي ييييا أتكيييييد  -   0 
                                                                          ، ودال خيلـــف الركـــ، أحـــدا و اءل، كـــا   ذلـــ  اللـــباب، ودمهقـــة تنفقـــ  ومتابلـــة واســـتلرا   (87 )    7505

_________________ 

 ( 85)  A/  72/190      .  

  .       ، املرفق   872 /  27                 ، املرفق، والقرا    18 /  05       القرا    (88 ) 

  . 8 /  25       القرا    (87 ) 

http://undocs.org/ar/A/70/156


 A/RES/72/146 السياسات والربامج املتصلة ابلشباب

 

4/8 17-22934 

 

                                                                                    اسجلاتقجقات تلاجل  طااي اللباب على حنـو مائـم وتتـق  لللـباب   كـع م ـان فرةـا حققققـة للملـا كة 
                                               اجملتمع بصو ة كاملة وفلالة وبناءة ومستدامة؛ 

                                                                على أن املسؤولقة الرئقسقة عن تنفق  برجما اللمع اللاملا لللـباب تقـع     يد          تكرر التأك -   1 
                                                                           علـــــى عـــــاتق الـــــدول األعطـــــاء، وحتـــــ  اإل ومـــــات علـــــى أن تقـــــو ، ابلتلـــــاو  مـــــع اللـــــباب واملنظمـــــات 

                                                                             الققـــادات واال تمامـــات اللـــبابقة وســـائر ا  ـــات ةـــاحبة املصـــلحة ذات الصـــلة، بوضـــع سقاســـات     ذات
                                    للجمقـــع، وبـــ ل ج ـــود متســـقة تلـــمع  ياعـــات                       مت املـــة وكلقـــة وشـــاملة   ون                       وبـــراما للـــؤون اللـــباب ت ـــ

                              ، وبتقققم   ل السقاسـات ابنتظـا      7505                                                          متلددة، استنادا إىل برجما اللمع ومية التنمقة املستدامة للا  
                                                            إطا  إجراءات متابلة وتنفق  برجما اللمع على مجقع املستوايت؛

                                   ســـاو طـــوعا،   املؤشـــرات املقجلحـــة   تقريـــر                          ابلـــدول األعطـــاء النظـــر، علـــى أ     هتييييب -   0 
                                                                         المتقا  ــا وت ققف ــا    ةــد تنفقــ  بــرجما اللمــع اللــاملا لللــباب وتقققمــا، مــع إيــاء    (80 )          األمــو اللــا 

                    ال ين يلقلون أوضاعا                                                                      ا تما  ماص لللاابت والفئات امل ملة واللباب املنتمو إىل الفئات الطلقفة أو 
                                          اعقة واال تصادية الوطنقة السائدة   كع بلد؛                      مع مراعاة الظروم االجتم       لة،

                                                                علــى ضــرو ة تلزيــز ودعــم  ــد ة امل اتــ، اإلحصــائقة الوطنقــة علــى تصــمقم ومجــع     شييدد  ت -   2 
                                                                                    وحتلقــع البقــاجت املصــنفة حســ، اللمــر حبقــ  تســ م إســ اما فلــاال   متابلــة حتققــق األبلــاد اللــبابقة   

                      واإلباغ واملساءلة عن ا؛      7505        مية عا  
                                                                    الدول األعطاء على تلزيز ت افؤ الفرص للجمقع مـن أجـع القطـاء علـى التمققـز     حتث -   2 

      اللرية                                                                                       ضد اللباب جبمقع أش الا، كا   ذل  التمققز القائم على أساو اللر  أو اللون أو نوع ا نا أو
            املولـد أو أا                                                                                   أو الدين أو الرأا السقاسا أو  ول من ا  اء أو األةع القوما أو االجتماعا أو الثـروة أو

                                                                                      أساو آمر، وعلى تلزيز اإلدمـا  االجتمـاعا للفئـات االجتماعقـة مثـع اللـباب ذوا اإلعا ـة وامل ـاجرين 
                                                    اللباب وشباب الللوب األةلقة على  د  املساواة مع  و م؛

                                                             على أن القطاء على الفقر وا وع وسـوء التري يـة، ملـا ،ـا مـن دلـو علـى               تكرر التأكيد -   1 
        ، وتـــ كر     7505                                                                        األطفــال واللـــباب بوجـــا مـــاص، أمـــر ابلـــة األمهقــة لتنفقـــ  ميـــة التنمقـــة املســـتدامة للـــا  

                                                                                              اباللتزا  ابلقطاء على الفقر وتلزيز النمو اال تصـادا امليـرد والتنمقـة املسـتدامة وحتققـق الرمـاء للجمقـع  
                                                                                              اللامل، كا   ذل  تلزيز التلاون الدويل عن طريق الوفاء جبمقع التل دات بتقدمي املسـاعدة اإلرائقـة الرةقـة 
                                                                                            ونقع الت نولوجقا املناسبة وبناء القد ات فقما يتللق ابللباب، وبطرو ة أن تتخ  مجقع ا  ات إجـراءات 

                                   وحـا وبـ ل ا  ـود واالسـتثما    اللـباب،                                                    عاجلة، كا   ذل  وضع اسجلاتقجقات إرائقة وطنقة أكثر طم
                                                   مبقئــة بقئــة ينلــ  فق ــا اللــباب فتريــ ي م كــا يلــزم م إلعمــال                                        مدعومـة كزيــد مــن الــدعم الــدويل، وبســبع من ــا 

                           االسـتفادة مـن الفرةـة املتمثلـة                                                           يتمتلون با من حقو  اإلنسان وحتققق  د امبم على وجا ات ، من أجع    ما
                                                                 قح ــا أكــرب عــدد مــن اللــباب يلــ دل ات يــع البلــرية، وتــدعو إىل تلزيــز ملــا كة                            املقــزة الدميريرافقــة الــ، يت

                                                                                          اللباب واملنظمات ذات الققادات واال تمامات اللبابقة   وضع   ل االسجلاتقجقات اإلرائقة الوطنقة؛
                                                                علــى دو  التللــقم والتثققــف الصــحقو ا قــدين   حتســو النتــائا الصــحقة علــى       تشييدد -   9 

                                                                  لــجع الــدول األعطــاء    ــ ا الصــدد علــى الن ــو   مــا   ةــفوم اللــباب، بوســائع              مــدخ اللمــر، وت

_________________ 
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                                                                                  من ــــا اســــجلاتقجقات وبــــراما التللــــقم واإلعــــا  القائمــــة علــــى األدلــــة   املــــدا و وما ج ــــا و  اإلمــــات 
                                                                                       اإلعامقة، وعلى تلزيز فرص استفادة اللباب من مدمات الرعاية الصـحقة واخلـدمات االجتماعقـة ومقـال 

      مــدمات                                                                            ب امل مونــة علــى حنــو مقســو  الت لفــة وآمــن وفلــال ومســتدا  ومــراع الحتقاجــات اللــباب، و      اللــر 
                         عــــن طريـــق اال تمــــا  بلـــ ع مــــاص                                                         الصـــرم الصــــحا والنظافـــة الصــــحقة ال افقـــة واملنصــــفة، دون اققـــز،

    ال،                                                                                    ابلرايضـــة واألنلـــية البدنقـــة والتري يـــة، كـــا   ذلـــ  اضـــيراابت األكـــع والســـمنة والصـــحة اللقلقـــة والرفـــ
  ،                منـــع  ـــع املرا قــــات                                                                   والو ايـــة مـــن األمـــرا  امللديـــة و ـــو امللديـــة وم افحت ـــا، وآ   تلـــ  األمـــرا ، و 

            بــراما لتقــدمي                                                                           ومــدمات الرعايــة الصــحقة ا نســقة واإلاابقــة، والتوعقــة بلــ ةا، وتســلم ابإلاجــة إىل وضــع 
ّ   د املخّد ة                              واملائمة لللباب وملنع تلاطا املوا               قسو ة الت لفة                امللو ة ا منة وامل   ؛     

                                                              ابلـــــدول األعطـــــاء أن تســـــرع ا  ـــــود الرامقـــــة إىل التوســـــع   التثققـــــف اللـــــامع      هتييييييب -    85 
           ل              ل                                                                 املناســ، عمــرايل والــد قق علمقــال واملراعــا للســقا ات الثقافقــة، والــ ا يــزود املرا قــات واملــرا قو واللــاابت 

                      لومـــات عـــن الصـــحة ا نســـقة                                                              واللـــبان،   دامـــع املد ســـة وما ج ـــا وكـــا يتفـــق مـــع  ـــد امبم املتيـــو ة، كل
                                                                                       واإلاابقة واملساواة بو ا نسو وا و املرأة، وحقو  اإلنسان، والنمـاء ا سـدا والنفسـا وذلـ  املتللـق 
                                                                                           كرحلــة البلــوغ، ومــواةين القــوة   ســقا  اللا ــات بــو النســاء والرجــال، وذلــ  لتم قــن م مــن تلزيــز الثقــة 

ّ                       را ات مستنوة وم ا ات االتصال واإلّد من املخاطر وا قن م مـن                                   ابلنفا وتنمقة امل ا ات الاةمة الإاذ                                  
                                                                                        إ امة عا ات تقو  على االحجلا ،   لع شراكة كاملة مع اللباب وا ابء واألوةقاء القانونقو ومقدما 

                                      الرعاية واملربو ومقدما الرعاية الصحقة؛
              اج ــة فــووو نقــ                                                علــى أن تلبقــة االحتقاجــات اخلاةــة ابللــباب   إطــا  مو      تشييدد  -    88 

                                                                                   املناعــة البلــرية واإليــدة  ــا عنصــر أساســا   املســاعا الرامقــة إىل حتققــق  ــدم جقــع مــال مــن اإليــدة، 
                                                                                 وحتــ  الــدول األعطــاء علــى تــوفو مــدمات ذات جــودة عالقــة، ت ــون مقســرة ومتاحــة للجمقــع وملقولــة 

                         قة واإلاابقـــة، وكـــ ل  بـــراما                                                               الت لفــة،   جمـــال الرعايـــة الصــحقة األولقـــة، كـــا يلــمع  عايـــة الصـــحة ا نســ
                                                                                        التثققـف، كـا فق ـا تلـ  املتللقـة ابألمـرا  املنقولـة ابالتصـال ا نسـا، ومن ـا فـووو نقـ  املناعـة البلــرية 
                                                                                       واإليدة، وتلزيز ا  ود     ا الصدد، بسـبع من ـا كفالـة إشـرال اللـباب املصـابو بفـووو نقـ  املناعـة 

        واج تا؛                                   البلرية أو املتطر ين منا بفلالقة   م
                                                       علـــى اإلـــق   التللـــقم، وتســـلم دن االســـتثما    تـــوفو مـــدمات جقـــدة            تشيييدد اي يييا -    87 

                                                                                         تلمع ا مقع   جمال التللقم والتد ي،  و أ م استثما  سقاسايت مي ن أن تقو  با الدول لطـمان تنمقـة 
        ف نظــــاما                                               وت ــــر  الت كقـــد علــــى أن تـــوفو تللــــقم جقــــد وشـــامع ومنصــــ                             اللـــباب ا نقــــة واليويلـــة األجــــع،

                                                  ذلـ  التللـقم مـن أجـع تـدا ل مـا فـات منـا و ـو األمقـة حسـ،                             نظـاما،   مجقـع املسـتوايت، كـا    و و
                                                                                  اال تطـــاء، كـــا يلـــمع ت نولوجقـــا املللومـــات واالتصـــاالت ملـــن مل وصـــع علـــى تللـــقم نظـــاما، وت نولوجقـــا 

                    ب امل ـا ات ذات الصـلة                                                                 املللومات واالتصاالت، واللمع التيوعا عوامع  امـة ا ـن اللـباب مـن اكتسـا
                                                                                     وبنــاء  ــد امبم، أل ــرا  من ــا د ــقل م للحصــول علــى عمــع وتنمقــة  ــد امبم علــى مباشــرة األعمــال اإلــرة، 
                                                                               واإلصــول علــى عمــع منــتا الئــق، ومبقــ، ابلــدول األعطــاء أن تتخــ  اإلجــراءات الاةمــة ل فالــة حصــول 

  ؛                 قوخ اتركة للتنمقة                         ال، ستسم  ،م دن ي ونوا ال                             اللباب على تل  اخلدمات والفرص 
                                                                 ابلــدول األعطــاء أن تســرع ج ود ــا الرامقــة إىل ســد الفجــوة الر مقــة   أوســاة      هتيييب -    80 

                                                                                    اللــباب، مــن مــال كفالــة إدمــا  ت نولوجقــا املللومــات واالتصــاالت إدماجــا كــاما ومائمــا   التللــقم 
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                            تـد ي، املللمـو وإدا ة املؤسسـات                                                          والتد ي،   مجقع املستوايت، كا   ذلـ    وضـع املنـا ا الد اسـقة و 
                                         وتنظقم ا، و  دعم مف و  التللم مدخ اإلقاة؛

                                                                       الدول األعطاء على التصدا ال تفاع ملدالت البيالة واللمالة النا صة واللمالة     حتث -    81 
   عــن                                            وعــد  التحــا  اللــباب بلمــع أو تللــقم أو تــد ي،                                           ــو املســتقرة واللمالــة  ــو النظامقــة بــو اللــباب 

                                                                               ع وتنفق  سقاسات  لقة ووطنقة  ددة األ دام ومت املة للمالة اللباب من أجع مبقئة فرص        طريق وض
                                                                                    اللمــع علــى حنــو شــامع للجمقــع ومســتدا  ييبلــا االبت ــا ، وحتســو األ لقــة للتولقــف، وتنمقــة امل ــا ات 

ـــزايدة حظـــو  اللـــباب   االنـــدما            بصـــو ة                                                                            والتـــد ي، امل ـــا لتقســـو االنتقـــال مـــن املد ســـة إىل اللمـــع ول
                                                                                     مستدامة   أسوا  اللمع، وعن طريق تلجقل م على مباشرة األعمال اإلرة، كا   ذل  إنلاء شب ات 
                                                                                        ملباشرا األعمال اإلرة من اللباب على كع من الصلقد اتلا والوطا واإل لقما واللاملا، على حنو يتق  

                   وتلــجع الــدول األعطــاء    ،    جملتمــع                                                          تنمقــة ملرفــة اللــباب كــا ،ــم مــن حقــو  ومــا علــق م مــن مســؤولقات   ا
                                                                                          على االستثما    التللقم ودعم التللم مدخ اإلقاة وتوفو اإلماية االجتماعقة  مقع اللباب، وتيل، إىل 
                                                                                 ا  ـــات املاحنـــة وكقـــاجت األمـــم املتحـــدة املتخصصـــة والقيـــاع اخلـــاص مواةـــلة تقـــدمي املســـاعدة إىل الـــدول 

                   ويلا، حس، اال تطاء؛                     ذل  الدعم التقا والتم              األعطاء، كا
                                                            الدول األعطاء على التصدا للتحدايت ال، تواج  ـا الفتقـات واللـاابت         حتث اي ا  -    80 

                                                                                       ومواج ــة القوالــ، النميقــة ا نســانقة الــ، ت ــرو مجقــع أشــ ال التمققــز واللنــف ضــد الفتقــات واللــاابت، 
                              تلر ــع حتققــق التنمقــة االجتماعقــة،                                    واألدوا  النميقــة للرجــال والنســاء الــ،                   املما ســات الطــا ة،        ذلــ     كــا

                                                                                         إبعادة دكقد االلتزا  بتم و املرأة وحتققق املساواة بو ا نسو وحقو  اإلنسان  مقع النساء والفتقـات، 
         كـــا   ذلـــ                                                                         وعلـــى حـــا الرجـــال والفتقـــان وتلـــجقل م علـــى حتمـــع املســـؤولقة عمـــا يـــنجم عـــن تصـــرفامبم، 

                             وتقدمي الدعم ،م     ا املطما ؛         وتثققف م                          تصرفامبم ا نسقة واإلاابقة، 
                                                        الـــدول األعطـــاء علـــى تلمـــقم مراعـــاة املنظـــو  ا نســـاين   مجقـــع ا  ـــود          حتيييث كيييذل  -    82 

    م ـم                                                 حتققق املساواة بو ا نسـو وا ـو مجقـع النسـاء والفتقـات                                      املب ولة من أجع التنمقة، مع التسلقم دن 
                                                                                           للريايــة لتحققــق التنمقــة املســتدامة وللج ــود املب ولــة مــن أجــع م افحــة ا ــوع والفقــر واملــر ، وعلــى تلزيــز 

                                                     ةايدة ملــا كة اللــاابت بلــ ع كامــع وفلــال ومــنظم كلــري ات علــى                              السقاســات والــرباما الــ، تســلى إىل
                           الثقافقــة وضــمان  ــ ل امللــا كة                                                                ــد  املســاواة   مجقــع جمــاالت اإلقــاة السقاســقة واال تصــادية واالجتماعقــة و 

                                                                                  وتوســـقع نيا  ـــا، وةايدة إم انقـــة حصـــو،ن علـــى مجقـــع املـــوا د الاةمـــة ملما ســـة مجقـــع مـــا ،ـــن مـــن حقـــو  
                                                                                  اإلنسان واإلرايت األساسقة على حنـو ات  إبةالـة اإلـواجز الـ، مـا ةالـ  تلـجل  طـريق ن، كـا   ذلـ  عـن 

                                    وكفالــة تــوفو اللمالــة ال املــة واملنتجــة          املســتوايت                                      تــوفو ســبع اإلصــول علــى تللــقم جقــد علــى مجقــع     طريــق 
                                                                    واللمع ال رمي ،ن، على  د  املساواة مع الرجع، وتلزيز استقا،ن اال تصادا؛

                                                                    الدول األعطاء علـى اإـاذ التـدابو الـ، ت فـع تقلقـع ا    السـلبقة لللوملـة إىل       تشج  -    82 
                                                    لدد علـى أمهقـة اللوملـة اللادلـة   تـوفو التللـقم والتـد ي،                                        اإلد األدىن وةايدة فوائد ا إىل اإلد األ صى، وت

                                                                                 اجملديو لللباب مـن أجـع أن يتم نـوا مـن حتققـق تيـو  م اللخصـا ال امـع، والـ، ا ـن م مـن اإلصـول 
ـــة أفطـــع مـــن أجـــع تلبقـــة احتقاجـــات أســـوا  اللمـــع املتريـــوة، والـــ، ا ـــن     فـــرص               علـــى عمـــع الئـــق و                                                                عمال

                          ع حبقو  اإلنسان الواجبة ،م؛                           امل اجرين من اللباب من التمت
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                                                                 ن اجملتمـع الـدويل يواجـا حتـدايت متزايـدة جشـئة عـن تريـو املنـاخ وفقـدان التنـوع  د     تسيل   -    81 
ـــــ ل  مـــــن آ   مباشـــــرة                                                             البقولـــــوجا، وكل ـــــا عوامـــــع ةادت مـــــن جوانـــــ، الطـــــلف وعـــــد  املســـــاواة، كـــــا                    ل

                                    قما   البلـدان النامقـة والـدول ا ز يـة  سـ                                                  مباشرة على  فال اللباب، ومن ش ةا أن جتلع اللباب، ال    و و
                                                                                    الصـــريوة النامقـــة، عرضـــة     ـــا الســـلبقة، كـــا   ذلـــ  ملاجتـــا أكثـــر مـــن  ـــول   أســـوا  اللمـــع أو ـــات 
                                                                                          األةمات النامجة عن تريو املناخ، وتدعو إىل تلزيز تلاون الدول األعطاء وعمل ا املتطافر مع اللباب من 

                                                    مراعــــاة الــــدو  اإلجيــــا  الـــ ا مي ــــن أن يؤديــــا تللــــقم اللــــباب                               أجـــع التصــــدا لتلــــ  التحــــدايت، مـــع 
  ؛     الصدد    ذل 

                                                              دن تقاســم املســؤولقات األســرية ي قــ  بقئــة أســرية مؤاتقــة لتم ــو اللــباب            تسييل  اي ييا -    89 
                                                                                     علـــى حنـــو يســـ م   التنمقـــة، ودن اللـــباب يســـ م إســـ اما كبـــوا    فـــال األســـرة، وبطـــرو ة إيـــاء ا تمـــا  

                                                                     ل لبيالــة اللــباب مــن أجــع تولقــد  أو املــال البلــرا واالجتمــاعا األساســا لتحققــق              مــاص إلجيــاد حلــو 
                              التنمقة االجتماعقة واال تصادية؛

                                                        دمهقــة تلزيــز اللــراكات بــو األجقــال والتطــامن علــى ةــلقد األجقــال،            تسييل  كييذل  -    75 
                                                                                      وتســلم    ــ ا الصــدد دمهقــة فــرص التفاعــع اليــوعا والبنــاء واملنــتظم بــو اللــباب واألجقــال املتقدمــة   

                                                  السن على ةلقد كع من األسرة وم ان اللمع واجملتمع ك ع؛
                               ول األعمـــال املتللـــق ابللـــباب والســـا                                    جبمقـــع ا  ـــود املب ولـــة مـــؤمرا لتلزيـــز جـــد     ت ييير -    78 

                                                                                      واألمـن، ومبقــ، ابلـدول األعطــاء وأج ـزة األمــم املتحـدة وكقاجمبــا ذات الصـلة أن تنظــر   السـبع ال فقلــة 
                                                                                           بزايدة امللا كة الفللقة واللاملة لللـباب   منـع نلـوب النزاعـات وحل ـا وبنـاء السـا  وعملقـات مـا بلـد 

                                                            وأن تتخ  تدابو ملموسة لزايدة ما يقد  لللباب من مساعدة   حـاالت                                انت اء النـزاع واللمع اإلنساين،
                                                                                         النـزاع املسل ، وفقا لربجما اللمع اللاملا لللباب، وأن تلـجع علـى إشـرال اللـباب، عنـد اال تطـاء،   

  و                                                                                      األنلــية املتللقــة حبمايــة األطفــال واللــباب املتطــر ين حبــاالت النــزاع املســل ، وتقــر دمهقــة  ايــة املــدا  
                                                                   وا املات من االستخدا    أ را  عس رية   انت ال للقانون الدويل اإلنساين؛

                                                                الــــدول األعطــــاء علــــى اإــــاذ إجــــراءات منســــقة، وفقــــا للقــــانون الــــدويل، لتــــ لقع     حتييييث -    77 
ـــ ين يلقلـــون حتـــ  االحـــتال األجنـــ  واإل ـــم                                                                               اللقبـــات الـــ، تلـــجل  اإلعمـــال التـــا  إلقـــو  اللـــباب ال

                                                                      نــاطق أمــرخ تلــق  حــاالت نــزاع أو مــا بلــد انت ــاء النـــزاع، وذلــ  مــن أجــع الن ــو                االســتلما ا و  م
  ؛    7505                                       بتحققق أ دام مية التنمقة املستدامة للا  

                                                             الـــدول األعطـــاء علـــى اإـــاذ تـــدابو فلالـــة، وفقـــا للقـــانون الـــدويل، إلمايـــة          حتيييث اي يييا -    70 
                     ابإل  ــــــاب وابلتحــــــريا علقــــــا                                                         اللــــــباب، كــــــن فــــــق م اللــــــباب املنتمــــــون إىل فئــــــات م ملــــــة، املتطــــــر ين

                      املستريلو     ا السقا ؛   أو
                                                             دن ملـــا كة اللـــباب عامـــع  ـــا    التنمقـــة، وحتـــ  الـــدول األعطـــاء وكقـــاجت       تسيييل  -    71 

                                                                                     األمــــم املتحــــدة علــــى الققــــا ، ابلتلــــاو  مــــع اللــــباب واملنظمــــات ذات الققــــادات واال تمامــــات اللــــبابقة، 
                                                        لباب واملنظمات ذات الققادات اللبابقة ملا كة كاملة وفلالة                                   ابست لام وتلزيز سبع جديدة مللا كة ال

                   مجقــــع جمــــاالت اإلقــــاة                                                              ومنظمــــة ومســــتدامة   عملقــــات ةــــنع القــــرا  والرةــــد ذات الصــــلة ابملوضــــوع، 
                                                        كا   ذل  امللـا كة فـــا وضـــع وتنفقـــ  السقاســـات والـرباما                                            السقاسقة واال تصادية واالجتماعقة والثقافقة،

  ؛    7505                                                       واملباد ات، وال سقما عند تنفق  مية التنمقة املستدامة للا  
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                                                             الــدول األعطــاء علــى النظــر   ضــم منــدوبو مــن اللــباب إىل وفود ــا   مجقــع    حتييث  -    70 
                                    لــا اال تصــادا واالجتمــاعا و انــا الفنقــة،                                               ي ــم اللــباب مــن منا لــات جتــرخ   ا ملقــة اللامــة، واجمل   مـا

                                                                                    ومؤارات األمم املتحدة ذات الصلة ابملوضوع، حسـ، اال تطـاء، مـع مراعـاة مبـدأا التـواةن بـو ا نسـو 
                                                                                     وعد  التمققز، وتلدد على ضرو ة أن جيرا امتقـا  ثثلـا اللـباب  ـؤالء مـن مـال عملقـة شـفافة ت فـع 

            باب بلداةم؛                                 حصو،م على الت لقف املناس، لتمثقع ش
                                                             بـــربجما األمـــم املتحـــدة لللـــباب مواةـــلة اللمـــع بوةـــفا ج ـــة التنســـقق دامـــع      هتييييب -    72 

                                                                            منظومة األمم املتحدة للتلجقع على ةايدة التلاون والتنسقق   األمو  املتصلة ابللباب؛
                                                            اب  ــــات املاحنــــة، كــــا   ذلــــ  الــــدول األعطــــاء واملنظمــــات اإل ومقــــة الدولقــــة      هتيييييب -    72 

                                                                                    نظمات  و اإل ومقة، أن تسا م بفلالقة   ةندو  األمم املتحدة لللباب بريقة تقسو ملـا كة ثثلـا    وامل
                                                                                           اللباب من البلدان النامقة   أنلية األمم املتحدة، مع مراعاة ضرو ة حتققق تواةن جريرا  أكـرب   اثقـع 

               التقريـر املتللــق            عم   إعــداد                                                                 اللـباب، وأن تلجـع كــ ل  بتنفقـ  بــرجما اللمـع اللــاملا لللـباب وتقــد  الـد
                                                                      ، وتيلـ،    ـ ا الصـدد إىل األمـو اللـا  أن يتخـ  اإلجـراءات املائمـة للتلـجقع علـى               ابللباب   اللامل

                      تقدمي التربعات للصندو ؛
                                                              بزايدة التلـاون مـن مـال شـب ة الن ـو  ابللـباب امللـجلكة بـو الوكـاالت  ـدم      ت ر -    71 

                                                    نيـا  منظومـة األمـم املتحـدة، وتيلـ، إىل كقـاجت األمـم املتحـدة                               وضع مية اللمع بلـ ن اللـباب علـى 
                                                                                          أن تقــو ،   حــدود املــوا د املتاحــة، كواةــلة التنســقق فقمــا بقن ــا مــن أجــع اتبــاع ةــا أكثــر اتســا ا و ــوال 
                                                                                          وت اما إةاء الن و  ابللباب، ومبق، ب قاجت األمم املتحدة واللركاء امللنقو دعم ا  ود املب ولة على  

                                                                               من الصلقد الوطا واإل لقما والدويل للتصدا للتحدايت ال، تلقـق الن ـو  ابللـباب، وتلـجع       كع
                                                                                      ــ ا الصــدد التلــاون الولقــق مــع الــدول األعطــاء وســائر ا  ــات ةــاحبة املصــلحة ذات الصــلة، كــا فق ــا 

      املدين؛      اجملتمع
                  مثلــة   إةــاع أةــوات                                                 بــدو  مبلولــة األمــو اللــا  امللنقــة ابللــباب وم مت ــا املت     تسييل   -    79 

                                                                                  اللـــباب   منظومـــة األمـــم املتحـــدة   جمـــاالت امللـــا كة والـــدعوة واللـــراكات والتنســـقق اتـــددة   ميـــة 
                                                                                  عمل ــا، وتلــجع املبلولــة علــى مواةــلة اللمــع عــن كثــ، مــع اإل ومــات وكقــاجت األمــم املتحــدة واجملتمــع 

                                       عا  عن طريق تلزيز م انة اللباب وا قن م                                                  املدين واملنظمات اللبابقة واألوساة األكادميقة ووسائط اإل
                                                                                           واال تقاء  م دامع منظومة األمم املتحدة وما ج ا، وذل  بوسائع من ا الققا  بزاي ات  يرية، بيل، من 
ــــاجت األمــــم املتحــــدة أن تقــــد  الــــدعم، حســــ،  ــــدول األعطــــاء امللنقــــة، ومبقــــ، ابلــــدول األعطــــاء وكق                                                                              ال

                                                 الرامقة إىل الن و  حبالة اللباب على الصلقد اللاملا؛                             اال تطاء، إىل املبلولة   ج ود ا 
                                                                         إىل األمو اللا  أن يقد  إىل ا ملقة اللامـة   دو مبـا الرابلـة والسـبلو تقريـرا عـن       تطلب -    05 

ّ                                                                     تنفق    ا القرا ، على أن يلّد التقرير ابلتلاو  مع الدول األعطاء والوكاالت املتخصصة والصناديق والرباما                             
                                                                                     لقمقة امللنقة، مع أم  اللمع الـ ا تقـو  بـا منظومـة األمـم املتحـدة   االعتبـا ، وتلـجع األمانـة           واللجان اإل

                                                                                اللامة على أن تتلاو ، حس، اال تطاء، مع املنظمات ذات الققادات واال تمامات اللبابقة.
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