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*1620313*  

 الدورة احلادية والسبعون
 اللجنة الثالثة

 )ب( من جدول األعمال 68البند 
تعزيــــز  اــــو  اايســــان و ايتــــ ا  

ذلـ    يف مسائل  او  اايسـان  اـا  
الن ج البديلة لتحسني التمتع الفعلـ   
    حباو  اايسان واحلريات األساسية

ــتني   ــوا  األرجن ــودا أيتيغ ــدا  وبرب ــاراغوا   أوغن ــل  ب ــنغيدي   الربازي ــا  ب   بنم
  اليكـا  سـر    أفريايـا  جنـوب   الوسـى   أفريايا مج ورية  ليشيت - تيمور  بريو

ــلفادور ــيل   السـ ــاال  الصـــني  شـ ــ  غواتيمـ ــة) زوييـفنـ ــة - مج وريـ   (البوليفاريـ
 مناح قرار مشروع  هندوراس  هاييت  منغوليا  املغرب  مدغشار  كوستاريكا

  
 املدقع  او  اايسان والفار  

 
  إن اجلمعية العامة 
 باملااصد واملبادئ الواردة يف ميثا  األمم املتحدة  إذ تسترشد 

والع ـد الـدوا اصـاا بـاحلاو       (1)ااعـين العـامل  حلاـو  اايسـان     وإذ تعيد تأكيد 
 (2)والع ــد الــدوا اصــاا بــاحلاو  املدييــة والسياســية  (2)االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية

الاضـاء علـ  مجيـع    واتفاقيـة   (3)العنصـر  لاضاء علـ  مجيـع أشـكال التمييـز     الدولية لتفاقية االو
__________ 

 (.3-ألف )د 217الارار  (1) 

 (  املرفق.21-ألف )د 2200ايظر الارار  (2) 

 (3) United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464. 



 A/C.3/71/L.22/Rev.1 

 

2/9 16-20313 

 

ــز   ــرأة أشــكال التميي ــة  (4)ضــد امل ــل واتفاقي ــو  الىف ــو  األشــياا ذو     (5) ا ــة  ا واتفاقي
 وسائر صكوك  او  اايسان اليت اعتمدهتا األمم املتحدة  (6)ااعاقة

ــايون األول/ديســمرب   22املــخر   47/196إىل قرارهــا  وإذ تشيير  الــ    1992ك
 62/205تشـرين األول/أكتـوبر يومـا دوليـا للاضـاء علـ  الفاـر وقرارهـا          17أعلنت اوجبـ   

اوجبــ  عاــد األمــم املتحــدة الثــا   الــ   أعلنــت  2007كــايون األول/ديســمرب  19املــخر  
كـــايون  18املـــخر   69/183( وكـــ ل  قرارهـــا  2017-2008للاضـــاء علـــ  الفاـــر )  

وقراراهتــا الســاباة املتعلاــة حباــو  اايســان والفاــر املــدقع الــيت أعــادت  2014األول/ديســمرب 
االجتماع  يشكين ايتـ اكا لكرامـة اايسـان وأيـ       وااقصاءفي ا التأكيد عل  أن الفار املدقع 

 يتعني ل ل  اختاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة للاضاء علي ما 
 1997كــايون األول/ديســمرب   12املــخر   52/134إىل قرارهــا  أيضييا وإذ تشيير 
مت في  بأن تعزيز التعاون الدوا يف ميدان  او  اايسـان أمـر أساسـ  لف ـم مجيـع      ال   سلَّ

  او  اايسان وتعزيزها و ايت ا بشكل فعال 
 تشـرين الثـا /   27املـخر    2/2ات جملس  او  اايسان إىل قرار وإذ تشر كذلك 
  زيـران/  18املـخر    8/11و  (8)2008آذار/مارس  28املخر   7/27و  (7)2006يوفمرب 
ــ   ــخر   12/19و  (9)2008يويي ــوبر   2امل ــخر   15/19و  (10)2009تشــرين األول/أكت امل
ــبتمرب  30 ــ   17املــــخر   17/13و  (11)2010أيلول/ســ  26/3و  (12)2011 زيران/يوييــ

بشـأن  اـو  اايسـان والفاـر املـدقع  وإذ تشـدد علـ          (13)2014 زيران/يوييـ    26املخر  
  احلاجة امللحة إىل تنفي ها عل  حنو تام وفعال

__________ 

 .20378  الرقم 1249املرجع يفس   اجمللد  (4) 

 .27531  الرقم 1577املرجــع يفس   اجمللد  (5) 

 .44910  الرقم 2515املرجع يفس   اجمللد  (6) 

(  الفصـل األول   A/62/53) 53الوثائق الرمسيية لجممعيية العاميةل اليدولث الةاويية والسيتونل اقج يق ل ي          ايظر  (7) 
 الفرع ألف.

 (  الفصل الثا   الفرع ألف.A/63/53) 53الدولث الةالةة والستونل اقج ق ل   املرجع يفس    (8) 

 املرجع يفس   الفصل الثالث  الفرع ألف. (9) 

 (  الفصل األول  الفرع ألف.A/65/53) 53الدولث اخلامسة والستونل اقج ق ل   املرجع يفس    (10) 

 (  الفصل الثا .A/65/53/Add.1) ألف 53اقج ق ل    املرجع يفس   (11) 

 (  الفصل الثالث  الفرع ألف.A/66/53) 53الدولث السادسة والستونل اقج ق ل   املرجع يفس    (12) 

 (  الفصل اصامس  الفرع ألف.A/69/53) 53نل اقج ق ل   الدولث التاسعة والستو املرجع يفس   (13) 

http://undocs.org/ar/A/RES/47/196
http://undocs.org/ar/A/RES/62/205
http://undocs.org/ar/A/RES/69/183
http://undocs.org/ar/A/RES/52/134
http://undocs.org/ar/A/RES/12/19
http://undocs.org/ar/A/RES/15/19
http://undocs.org/ar/A/RES/17/13
http://undocs.org/ar/A/RES/26/3
http://undocs.org/ar/A/62/53
http://undocs.org/ar/A/63/53
http://undocs.org/ar/A/65/53
http://undocs.org/ar/A/65/53/Add.1
http://undocs.org/ar/A/66/53
http://undocs.org/ar/A/69/53
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ــان    وإذ تشييييير  ــو  اايســـ ــس  اـــ ــرار جملـــ ــخر   21/11إىل قـــ ــول/ 27املـــ  أيلـــ
ية املتعلاة بالفار املدقع و اـو   ال   اعتمد اجمللس اوجب  املبادئ التوجي  (14)2012 سبتمرب

باعتبارهــا أداة مفيــدة أكــن أن تســتعني ،ــا الــدول   ســ  االقتضــاء     (15)و اــو  اايســان
وإذ تشـجع الــدول علـ  تنفيــ     صـياغة سياسـات احلــد مـن الفاــر والاضـاء عليـ  وتنفيــ ها       يف

 املبادئ التوجي ية 
ــا  وإذ تعييييييد تأكييييييد   ــخر   70/1قرارهـــ ــبتمرب  25املـــ ــون  2015أيلول/ســـ املعنـــ

ــل” ــام      حتوي ــتدامة لع ــة املس ــة التنمي ــا  ةى ــة مــن     “2030عاملن ــ  جمموع ــدت في ــ   اعتم   ال
األهداف والغايات العاملية الشاملة والبعيدة املدى املتعلاـة بالتنميـة املسـتدامة  الـيت تركـز علـ        

بالعمـل دون كلـل مـن أجـل تنفيـ  اصىـة         اماالتزتأكيد  إذ تعيدالناس وتفض  إىل التحول  و
بـأن الاضـاء علـ  الفاـر  ميـع صـورا وأبعـادا  اـا يف         إقرارهـا    و2030 بالكامل حبلول عـام 

ذل  الفار املدقع  هو أكرب حتد يواج   العـا  وشـرال ال غـن عنـ  لتحايـق التنميـة املسـتدامة         
علـ    -االقتصاد  واالجتمـاع  والبييـ     -ادها الثيثة بتحايق التنمية املستدامة بأبع  اماوالتز

 حنو متوازن ومتكامل 
إىل أن أهداف التنمية املستدامة وغاياهتا تسـع  إىل اختـاذ األهـداف اايائيـة      وإذ تشر 

ــا و   ــا   ــة منىلا ــتمكن   إىل لأللفي ــا   ت ــا تســع     هــ ا اســتكمال م ــ   وأى ــن حتايا األهــداف م
ــو  اايســان    إىل ــع      إعمــال  ا ــني اجلنســني و كــني مجي ــق املســاواة ب ــع وحتاي ــة للجمي الواجب

 والفتيات  النساء
بشـأن ةىـة    2015 وز/يوليـ    27املـخر    69/313قرارهـا   وإذ تؤكد مي  ددييد   

 تشـكل جـزءا ال يتجـزأ    عمل أديس أبابا الصادرة عن املخ ر الدوا الثالث لتمويل التنمية  اليت
وتدعم ا وتكملـ ا وتسـاعد يف توضـيح سـيا  غاياهتـا       2030من ةىة التنمية املستدامة لعام 

املتعلاة بوسائل التنفي  من ةيل سياسات وإجراءات عملية  وتعيـد تأكيـد االلتـزام السياسـ      
ق التنميــة الاــو  بالتصــد  لتحــد  التمويــل وهتييــة بييــة مواتيــة علــ  مجيــع املســتويات لتحايــ  

 املستدامة  بروٍح من الشراكة والتضامن عل  الصعيد العامل  
مــن أيـ  علـ  الــرغم مـن إ ــراز تاـدم يف جمـال احلــد مـن الفاــر         وإذ يسياولاا اللجيق   

(  وخباصــة يف بعــ  2017-2008ةــيل عاــد األمــم املتحــدة الثــا  للاضــاء علــ  الفاــر )  
اينا وال يزال عـدد األشـياا الـ ين يعيشـون يف     البلدان املتوسىة الدةل  كان ه ا التادم متب

__________ 

 (  الفصل الثا .A/67/53/Add.1) ألف 53الدولث السابعة والستونل اقج ق ل   املرجع يفس    (14) 

 (15) A/HRC/21/39. 

http://undocs.org/ar/A/RES/21/11
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/69/313
http://undocs.org/ar/A/67/53/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/21/39
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األشـد  أغلبيـة الفيـات   وكبار السن فار يتزايد يف بع  البلدان   يث يشكل النساء واألطفال 
 تضررا  وخباصة يف أقل البلدان يوا وال سيما يف أفريايا جنوب الصحراء الكربى 

  احلق يف التنميـة عل  أن الل ين ينصان  (16)وبريامج عمل فييناإعين  وإذ تعيد تأكيد 
عـامل  غــري قابـل للتصــرف وجــزء     هـو  ــق  (17)علـ  النحــو الـوارد يف إعــين احلـق يف التنميــة   

  يتجزأ من  او  اايسان األساسية ال
بالتادم الكبري احملرز يف أحناء عديدة من العا  يف جمال مكافحة الفاـر املـدقع     تلروإذ  

يف مجيــع بلـــــدان العــا   يــزال منتشــرًا الفاــر املــدقع ال نوإذ يســاورها بــالق الالــق مــع ذلــ  أل
  وألي  مستفحل بصـورة ةاصـة يف    الت ا االقتصادية واالجتماعية والثاافيةعن  بصرف النظر
االجتمـاع   تتبّدى يف أشكال شىت تشـمل ااقصـاء   ن يىاق  يتسع ومظاهرا ألو البلدان النامية 

 بالبشر واملرض وايعدام السكن اليئق واألمية واليأس االجتار وقلة املنعة أمام واجلوع 
ألن عدم املساواة بني اجلنسني والعنف والتمييز علـ  أسـاس   وإذ يساولاا بالغ اللجق  

 يف النساء والفتيات  أشّديوع اجلنس عوامل تخد  إىل تفاقم الفار املدقع وتخثر بشكل 
فاـر مـدقع ويعـايون أوضـاعًا     ضرورة إيـيء اهتمـام ةـاا ملـن يعيشـون يف       وإذ تؤكد 

هشة  وةصوصـا النسـاء واألطفـال والشـباب وكبـار السـن واألشـياا ذو  ااعاقـة وأبنـاء          
 الشعوب األصلية 

اـا في ـا التحـديات النامجـة عـن األثــر      املعاصـرة   إزاء التحـديات   وإذ يسياولاا اللجيق   
غريها مـن  وأسعار املواد الغ ائية  العاملية وتال املستمر لألزمة املالية واالقتصادية وأزمة الغ اء 

ــ ائ     زوح الكـــربى ليجـــيني  ـو ركـــات النـــ واألوبيـــة  الشـــواغل املســـتمرة إزاء األمـــن الغـ
وعلــ  تغــري املنــا  وفاـدان التنــوع البيولــوج   املترتبـة علــ   وامل ـاجرين  والتحــديات املتزايــدة  

تأثريهـا السـليف يف   إزاء و مـن جـراء ذلـ      الزيادة يف عدد األفراد ال ين يعيشـون يف فاـر مـدقع   
 املدقع    وخباصة البلدان النامية  عل  مكافحة الفاركافة قدرة الدول
  عمليـة العوملـة   سـيا  بأن الاضاء عل  الفار املدقع يشكل حتديا رئيسيا يف  وإذ تسج  

عـن طريـق تىبيـق    متواصـل  منسـق و يتىل  وضـع سياسـات شـاملة للجميـع تذنفَّـ  علـ  حنـو        و
وإذ تسلم أيضا يف هـ ا السـيا     التعاون الدوا تسيري وعل  الصعيد الوطين إجراءات  امسة 

 بدور الاىاع اصاا  اا يف ذل  قىاع األعمال  يف جمال مكافحة الفار املدقع 

__________ 

 (16) A/CONF.157/24 (Part I).الفصل الثالث   
   املرفق.41/128الارار  (17) 



A/C.3/71/L.22/Rev.1 
 

 

16-20313 5/9 

 

بـأن يظـم احلمايـة االجتماعيـة تسـ م إسـ اما بـالق األعيـة يف إعمـال           وإذ تسج  أيضا 
شـــياا الـــ ين يعيشـــون يف أوضـــاع هشـــة  اـــو  اايســـان الواجبـــة للجميـــع  وخباصـــة األ

 امل مشون والواقعون يف براثن الفار واملعرضون للتمييز  أو
وفيمــا بينــ ا بــأن اســتمرار وتزايــد أوجــ  التفــاوت داةــل البلــدان   وإذ تسييج  كييذلك 

األشــياا الــ ين  خثر بوجــ  ةــاا يفيــالاضــاء علــ  الفاــر ويشــكين حتــديا رئيســيا يعــو   
 ايون أوضاعًا هشة يعيشون يف فار مدقع ويع

ضـــرورة حتســـني ف ـــم أســـباب ويتـــائج الفاـــر املـــدقع بأبعادهـــا املتعـــددة    وإذ تؤكيييد 
 ومعاجلت ا عل  حنو أفضل 

أي  ملا كان ايتشار الفار املـدقع علـ  يىـا  واسـع يعـو  التمتـع       تؤكد م  دديد وإذ  
ي ـدد احلـق    ميع  او  اايسان عل  حنو كامل وفعل  وقد يشكل يف بع  احلاالت ةىـرًا  

يف احلياة  في بد أن يظل التيفيف من  دت  فـورا والاضـاء عليـ  يف ىايـة املىـاف يف صـدارة       
 أولويات اجملتمع الدوا 

أن ا تــرام مجيــع  اــو  اايســان الــيت هــ   اــو  عامليــة مترابىــة    علــ تشييدد وإذ  
ــة جلميـــع السياســـات والـــربامج املتعلاـــ    ــم للغايـ ــة م ـ ــة للتجزئـ ــة متشـــابكة غـــري قابلـ ة اكافحـ

 املدقع  الفار
األولويــة والضــرورة امللحــة اللــتني أوالعــا ر ســاء الــدول واحلكومــات         وإذ تؤكييد 

للاضـاء علــ  الفاــر املـدقع  علــ  حنــو مـا أعــرب عنــ  يف الوثـائق اصتاميــة للمــخ رات الرئيســية     
امليــادين ومــخ رات الامــة الــيت تعاــدها األمــم املتحــدة يف امليــدايني االقتصــاد  واالجتمــاع  و   

 املتصلة ،ما 
ــات     تؤكييد ميي  دديييد وإذ   ــع حباــو  اايســان واحلري ــة والتمت ــة والتنمي أن الدأاراطي

األساسية عل  حنو كامل وفعل  أمـور مترابىـة يعـزز كـل منـ ا اأةـر وأىـا تسـ م يف الاضـاء          
 عل  الفار املدقع 

ايتـ اكا  كل والتفاوت الصار  وااقصاء تشأن الفار املدقع  تؤكد م  دديد - 1 
 اختاذ إجراءات وطنية ودولية عاجلة للاضاء علي ا؛من مث وأي  يتعني   لكرامة اايسان

أي  ال بد أن تعزز الدول مشاركة أشـد النـاس فاـرا يف    أيضا  تؤكد م  دديد - 2 
عملية صنع الارار يف اجملتمعات الـيت يعيشـون في ـا  تعزيـزا حلاـو  اايسـان واجل ـود املب ولـة         

  وأيـــ  ال بـــد مـــن  كـــني النـــاس الـــواقعني يف بـــراثن الفاـــر وااقصـــاءالفاـــر املـــدقع  ملكافحــة 
واملتضررين من  وال ين يعايون أوضاعًا هشة من تنظيم أيفس م واملشاركة يف احليـاة السياسـية   
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 ميع جوايب ا  وخباصة يف ختىـي  السياسـات الـيت    واملديية واالقتصادية واالجتماعية والثاافية 
 نفي ها  وبالتاا  كين م من أن يصبحوا شركاء  ايايني يف التنمية؛ س م وت
ــر املــدقع مســألة    تشييدد - 3  ــ  أن الفا ــتعني أن تعاجل ــا احلكومــات   أساســيةعل ي

والاىــاع اصــاا  اــا يشــمل قىــاع األعمــال   واجملتمــع املــد  واملنظمــات االجتماعيــة احملليــة  
أن االلتـزام  بـ الدولية  وتعيد التأكيد يف ه ا السيا   املخسسات املاليةوومنظومة األمم املتحدة  

 الفار؛ للاضاء عل  ال غن عن السياس  شرال 
علــ  ضــرورة إيــيء االعتبــار واألولويــة الــواجبني للاضــاء علــ    تشييدد أيضييا - 4 

أعيـة معاجلـة أسـباب الفاـر والتحـديات      علـ   تأكيد الالفار يف ةىة األمم املتحدة للتنمية  مع 
ــيت ينىــ  ــوطين        ال ــ  املســتويني ال ــة منســاة مترابىــة عل ــاع اســتراتيجيات متكامل ــا باتب و  علي 

املســتوى املشــترك بــني الوكــاالت  اــا يتســق مــع يتــائج املــخ رات    علــ  واحلكــوم  الــدوا و
الرئيســية ومــخ رات الامــة الــيت تعاــدها األمــم املتحــدة يف امليــدايني االقتصــاد  واالجتمــاع      

 ؛وامليادين املتصلة ،ما
أن ايتشــار الفاــر املــدقع علــ  يىــا  واســع يعــو  التمتــع    تؤكييد ميي  دديييد  - 5 

 الدأاراطية واملشاركة الشعبية؛ ويضعفحباو  اايسان عل  حنو كامل وفعل  
بضرورة تعزيز ا تـرام  اـو  اايسـان واحلريـات األساسـية مـن أجـل          سجُِّت - 6 

تلبيــة أكثــــر اال تياجــات االجتماعيــــة إحلا ــا للنـاس ال يــن يعيشــون فـــ  فاــــر  بوسـائل    
 من ا تصميم واستحــداث آليات مناسبة لتعزيـز وتوطيـد املخسســات واادارة الدأاراطية؛

  (18)2030 االلتزامـات الـواردة يف ةىـة التنميـة املسـتدامة لعـام       تعيد تأكييد  - 7 
الوصـول إىل أكثـر النـاس    بالركـ   و عـدم تـرك أ  أ ـد ةلـف     سيما االلتزامـات بكفالـة    وال

تحايــق ا ــدف األول مــن أهــداف التنميــة املســتدامة   بضــعفا  وأشــدهم ختلفــا عــن الركــ  و
ملدقع  ال   يااس  اليا بـالعي  بأقـل مـن    بسبل من ا عدم ادةار أ  ج د يف مكافحة الفار ا

 ؛2030دوالر يف اليوم  والاضاء علي  لصاحل مجيع الناس أينما كايوا حبلول عام  1.25
 2005االلتــزام املعلــن عنــ  يف مــخ ر الامــة العــامل  لعــام    تعيييد أيضييا تأكيييد  - 8 

ــة املســتدام       ــو االقتصــاد  املىــرد والتنمي ــز النم ــر وتعزي ــ  الفا ة والرةــاء الشــامل  بالاضــاء عل
 ؛(19)للجميع  ان في م النساء والفتيات

__________ 

 .70/1الارار  (18) 

 .60/1ايظر الارار  (19) 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
http://undocs.org/ar/A/RES/60/1
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أن هدف عاد األمم املتحدة الثا  للاضـاء علـ  الفاـر    بتعيد كذلك التأكيد  - 9 
ــق األهــداف      2008-2017) ــة حتاي ــ  دعــم متابع ــة ومنســاة  عل ــة فعال ( هــو العمــل  بىريا

ــ  الفاــر       ــا واملتصــلة بالاضــاء عل ــة املتفــق علي ــا دولي ــق   اايائي ــدوا لتحاي ــدعم ال وتنســيق ال
 الغاية؛ ه ا

إىل أن تعزيز توفري اصـدمات االجتماعيـة للجميـع وتـوفري  ـد أد  مـن        تشر - 10 
احلماية االجتماعية أكن أن يس ما بشكل كبري يف تدعيم مكاس  التنمية وحتايق املزيد منـ ا  

االجتمـاع  وتالـل منـ ما     اءوااقصـ وأن يظم احلماية االجتماعية الـيت تتصـدى لعـدم املسـاواة     
ضرورية حلماية املكاس  اليت حتاات فيما يتعلـق بأهـداف التنميـة املسـتدامة  وحتـي  علمـا يف       
ــة       ــة االجتماعيـ ــدييا للحمايـ ــدود الـ ــأن احلـ ــة بشـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــية منظمـ ــدد بتوصـ ــ ا الصـ هـ

 (؛202)رقم  2012 لعام
ــرامج احل    تشييم  - 11  ــدول علــ  أن تكفــل  يف إطــار وضــع ب ــة  ال ــة االجتماعي ماي

وتنفي ها ورصـدها وتاييم ـا  تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـا  وتعزيـز مجيـع  اـو  اايسـان           
 و ايت ا  وفاا اللتزاماهتا  طوال تل  العملية  اوج  الاايون الدوا حلاو  اايسان؛

الدول عل  اختاذ مجيع التدابري اليزمة للاضاء عل  التمييـز ضـد    تشم  أيضا - 12 
مجيع األشياا  وخباصة األشياا ال ين يعيشـون يف فاـر  وعلـ  االمتنـاع عـن اعتمـاد أ        
قوايني أو لوائح أو ممارسات تخد  إىل احلرمـان مـن التمتـع  ميـع  اـو  اايسـان واحلريـات        

واالجتماعية والثاافية  أو تايد التمتع ،ـا  وعلـ  كفالـة     األساسية  اا في ا احلاو  االقتصادية
 املساواة للناس  وخباصة األشياا ال ين يعيشون يف فار  يف اللجوء إىل العدالة؛

باجل ود اجلارية من أجل تعزيز التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون       ترحب - 13 
ون يف اجل ـود املتضـافرة الـيت تبـ  ا     الثيث  ودعم ما  وتار يف الوقت يفس  بإس ام هـ ا التعـا  

أن التعـاون بـني بلـدان    علـ   البلدان النامية من أجل املشـاركة يف الاضـاء علـ  الفاـر  وتخكـد      
 اجلنوب ليس بديي عن التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب بل هو باأل رى مكمل ل ؛

اجملتمع الدوا عل  تعزيز ج ودا للتصـد  للتحـديات الـيت تسـ م يف     تشم   - 14 
الفار املـدقع  اـا في ـا التحـديات النامجـة عـن األثـر املسـتمر لألزمـة املاليـة واالقتصـادية وأزمـة             

الشـواغل املسـتمرة إزاء األمـن الغـ ائ       غريها مـن  والعاملية وتال  أسعار املواد الغ ائية الغ اء 
ديات املتزايــدة الــيت يشــكل ا تغــري املنــا  وفاــدان التنــوع البيولــوج  يف مجيــع والتحــواألوبيــة  

أرجاء العا   وخباصة يف البلدان النامية  عن طريـق تعزيـز التعـاون مـن أجـل املسـاعدة يف بنـاء        
 الادرات الوطنية؛
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ة ال   يخدي  التعليم اجليد والتعّلم مـدى احليـا  الدور البالق األعية  تعيد تأكيد - 15 
يف حتايق هدف الاضاء عل  الفاـر واألهـداف اايائيـة األةـرى علـ  النحـو املتـوة         للجميع 

ــام    ــة املســتدامة لع ــيم  2030يف ةىــة التنمي ــايو  اجملــا  واملنصــف    وخباصــة التعل األوا والث
والتــدري  مــن أجــل الاضــاء علــ  األميــة  واجل ــود الراميــة إىل توســيع يىــا  التعلــيم   واجليــد 

التعلـيم العـاا والتعلـيم امل ـين والتــدري  الـتاين  وخباصـة بالنسـبة للفتيـات والنســاء          الثـايو  و 
وتوفري الادرات املتعلاة باملوارد البشرية وا ياكل األساسية و كني األشياا الـ ين يعيشـون   

تأكيـد إطـار عمـل داكـار الـ   اعتمـدا املنتـدى العـامل          تعيـد أيضـا     يف فار  ويف ه ا السيا 
  حنــو 2030وإعــين إيشــيون  التعلــيم حبلــول عــام   (20)2000ييســان/أبريل  28م يف للتعلــي

التعلـيم اجليــد املنصــف والشــامل والــتعلم مــدى احليــاة للجميــع  الــ   اعتمــدا املنتــدى العــامل   
وتسلم بأعية استراتيجية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثاافـة     (21)2015للتعليم عام 
سيما الفاـر املـدقع  يف دعـم بـرامج التعلـيم للجميـع باعتبارهـا وسـائل          الفار  والللاضاء عل  

 ؛2030من أهداف التنمية املستدامة حبلول عام  4لتحايق ا دف 
مفــوض األمــم املتحــدة السـام  حلاــو  اايســان إىل أن يواصــل وضــع   تيدوو  - 16 

يات   وتـدعو مفوضـيت  أيضـا إىل    مسألة الصلة بني الفار املدقع و او  اايسان يف صدارة أولو
 مواصلة األعمال املضىلع ،ا يف ه ا اجملال؛

بالــدول و،ييــات األمــم املتحــدة  وةصوصــا مفوضــية األمــم املتحــدة     هتيييب - 17 
حلاــو  اايســان وبريــامج األمــم املتحــدة اايــائ   واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات   

مــام الــيزم ألوجــ  الصــلة بــني  اــو  اايســان والفاــر   احلكوميــة أن تواصــل إيــيء االهت غــري
واملخسسات املالية الدوليـة علـ  أن      اا يشمل قىاع األعمال املدقع  وتشجع الاىاع اصاا

 حت و   وها؛
باملبــادئ التوجي يــة املتعلاــة بــالفار املــدقع و اــو    حتيييع وجمييا ميي  التلييدير - 18 
باعتبارهـا أداة مفيـدة     (14)21/11يسـان يف قـرارا   اليت اعتمدها جملس  او  اا  (15)اايسان

أكن أن تستعني ،ا الـدول   سـ  االقتضـاء  يف صـياغة سياسـات احلـد مـن الفاـر والاضـاء          
 علي  وتنفي ها؛

__________ 

 التلريير الهيئائل لجمهتيدل العياقل لجتعجيي ل داكيالل السيه ا ل       ايظر  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثاافة   (20) 
 (.2000)باريس   2000ويسان/أبريل  26-28

مجئوليية  ل إوشييون التلرير الهئائل لجمهتيدل العياقل لجتعجيي ل    ايظر  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثاافة   (21) 
 (.2015)باريس   2015مايو /أيال 22-19 لكوليا

http://undocs.org/ar/A/RES/21/11
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ا احلكومــات وهييــات األمــم املتحــدة وصــناديا ا وبراجم ــا ووكاالهتــ  تشييم   - 19 
املتيصصــة املعنيــة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة األةــرى واملخسســات الوطنيــة املعنيــة حباــو  

اــا الاىــاع اصــاا  واايســان واملنظمــات غــري احلكوميــة واجل ــات الفاعلــة مــن غــري الــدول   
عل  مراعاة املبادئ التوجي ية لدى صـياغة وتنفيـ  سياسـاهتا وتـدابريها     يشمل قىاع األعمال  

 ة باألشياا املتضررين من الفار املدقع؛املتعلا
ــان أن      تطجيييب - 20  ــو  اايسـ ــم املتحـــدة حلاـ ــية األمـ ــمإىل مفوضـ املبـــادئ  تعمـ

 التوجي ية   س  االقتضاء؛
من ج ود ابتغـاء  منظومة األمم املتحدة يىا  الكيايات عل  ا تب ل  ا ترحب - 21 
 ؛الواردة في اأهداف التنمية املستدامة و 2030ةىة عام أعما ا تضمني 
بالعمـل الـ   يضـىلع بـ  املاـرر اصـاا جمللـس  اـو  اايسـان          حتيع وجميا   - 22 

املعين اسألة الفاـر املـدقع و اـو  اايسـان  اـا يف ذلـ  تاريـرا املاـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف           
تي ـ     و(23)يف دورهتا احلادية والسبعنيالعامة وتاريرا املادم إىل اجلمعية  (22)دورهتا السبعني

 ؛تي   أيضا العمل ال   يضىلع ب  األمني العام ملعاجلة ما ورد في ما من مسائلو
أن تواصــل النظــر يف املســألة يف دورهتــا الثالثــة والســبعني يف إطــار البنــد   تلييرل - 23 

مسائل  او  اايسـان  اـا يف بـ ل  النـ ج البديلـة لتحسـني التمتـع الفعلـ          ”الفرع  املعنون 
 “.تعزيز  او  اايسان و ايت ا”من البند املعنون “ ات األساسيةحباو  اايسان واحلري

  
 

__________ 

 (22) A/70/274. 

 (23) A/71/367. 

http://undocs.org/ar/A/70/274
http://undocs.org/ar/A/71/367

