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بيام
حننو  442مشاركا من  20بلدا متثل مجيع الماراتو مؤلفني من ممثلني عن احل ومات
الوطنيــة وايليــةو واملنعمــات اةقليميــةو واملنعمــات م ـ احل وميــة الدوليــة واةقليميــة وايليــةو
واألكــادنيينيو والاملــا ينيو والماــا ،ااــا،و واألســرو املشــاركني ا قمــة األســرة العامليــة9+و
وقد أجنز ا اااة ا ظل مناقشات تفاعلية ومثمرة للغاية مع اجلميع ا اجللسات العامة؛
وإذ ضــع ا اعتبار ــا اقتــراد املوعــد النــ ائي املتفــق عليــه ا عــام  4111لتحميــق
األ داف اةمنائية لأللفيةو واعترافا منا مبا ال يزال يلزم بذله من ج ود لتحميم ا؛
وإذ سلّم بأم است مال النجاح الذي ممته األ ـداف اةمنائيـة لأللفيـة يسـتلزم ا ـاذ
مزيد من اااوات للمضي قدما بعد املوعد الن ائي ايدد ا عام 4105؛
وإذ حنــــيم علمــــا بــــاجل ود العامليــــة الراميــــة إ إجــــراء املشــــاورات واملناقشــــات
بني احل ومات واجملتمع املدين ك ـل وعلـى مجيـع األةـعدة بشـأم كيفيـة و ـع اـة للتنميـة
ملــا بعــد عــام  4105تســتايع التصــدي للتحــديات العامليــة ا المــرم احلــادي والعشــرينو بغيــة
است مال األ داف اةمنائية لأللفية؛
وإذ سلّم بأم مثة اثنني من أكا التحـديات الـي يواج ـا العـا و ومهـا كيفيـة المضـاء
على الفمر وكيفية تعزيز التنمية املستدامة من الل و ع اة جديدة ني ن أم ينخـر في ـا
مجيــع أةـــحاد املصـــلحة العـــازمني علـــى تغـــي مســار األمـــورو ورفـــب مبـــدأ بمـــاء األمـــور
على ما ي عليـهو ومواج ـة التحـدياتو وتغـي طـرف الـتف و وإجيـاد سـبل جديـدة للعمـلو
ومت يد السبل حنو إ داث حتوالت ا النماذج المائمة؛
وإذ ر ــب بالنتــائجي اةجيابيــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامةو وتمريــر األمــني
العــام املعنــوم « يــاة كرنيــة للجميــع :التعجيــل بالتم ـدم حنــو حتميــق األ ــداف اةمنائيــة لأللفيــة
والن وض خباة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عـام  »4105وبتمريـر فريـق الشخصـيات البـارزة
الرفيع املستوى املعين خباة التنمية ملا بعد عام 4105و و و ما متخّب عـن رييـة وإطـار ااـة
التنمية ملا بعد عام 4105و مع التشـديد دائمـا علـى أم اااـة اجلديـدة ينبغـي أم ت ـوم مـر ة
لشوامل الشعود؛
وإذ ر ــب برييــة التنميــة املســتدامة الــي ةمتــيّغت ا مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة
املستدامة بوةف ا مف وما شامال يتناول األبعـاد األربعـة للمجتمـع  -و ـي التنميـة االقتصـادية
واةدمــاج االجتمــاعي والثمــااو واالســتدامة البيئيــة واحل ــم الرشــيّدو مبــا ا ذلــ الســالم
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واألمن  -وإذ دعم تل الرييـة  -مـع التسـليم بـأم مسـار التنميـة املسـتدامة يسـتند إ إطـار
عاملي للتعاوم يست دف تناول األبعاد املذكورة أعاله؛
وإذ ضع ا اعتبار ا التوةيات واةعال ـات الصـادرة عـن قمـة األسـرة العامليـة األو
الي عمدت ا سا ياو الصنيو ا عام 4112و وقمة األسرة العاملية 0+ا أراكـاجوو الاازيـلو
ا عام 4115و وقمـة األسـرة العامليـة 4+ا َعمّـام ا عـام 4111و وقمـة األسـرة العامليـة0+
ا وارســوو ا عـــام 4112و وقمـــة األســـرة العامليـــة 2+ا المـــا رةو ا عـــام 4112و وقمـــة
األسرة العاملية 5+ا اسانبولو تركيـاو ا عـام 4119و وقمـة األسـرة العامليـة 1+ا بـاريسو
ا عام 4101و وقمة األسرة العاملية 2+ا أبو ظيبو ا عام 4100و وقمة األسرة العامليـة2+
ا شالالت إيغواسوو الاازيلو ا عام 4104؛
وإذ حنيم علما بنتائجي األعمال التحض ية للسنة الدوليـة لألسـرة واال تفـال اـا ا عـام
0992و واألعمــال التحض ـ ية للــذكرى العاشــرة ةــذه الســنة واال تفــال اــا ا عــام 4112و
وأمهية األعمال التحض ية لال تفال بالذكرى السنوية العشرين املُمرر أم جيري ا عام 4102؛
وإذ ر ــب بالنتــائجي والتوةــيات الصــادرة عــن اجللســات العامــة اامــس املعمــودة
ا قمــة األســرة العامليــة 9+بشــأم التحــوالت اامســة اةادفــة إ التوةــل إ اــة للتنميــة
املستدامة ت وم اة استشرافية وملزمة ومت املة؛
قد اعتمد ا اةعالم التايل:
إم احلمبــة اجلديــدة الــي تنالــق بعــد عــام  4105تتالــب رييــة مبت ــرة وإطــارا قــادرا
على االستجابةو يدعّم ا الت امل بني النمو االقتصادي والعدالـة االجتماعيـة والسـالم واةدارة
البيئية اجليدةو و و ما جيب أم يصبح مبـدأ ا التـوجي ي ومعيـار عملنـا علـى الصـعيدين العـاملي
وايليو مبا يستجيب لتالعات البشر وا تياجاهتم على تنوع ا.
إم اةجراءات التحويلية اامسة ااة التنميـة ملـا بعـد عـام  4105ينبغـي أم تـدعم ا
شــراكات متعــددة اجل ــات ةــا بة املصــلحة مــن احل ومــات واملنعمــات الدوليــة واةقليميــةو
والســـلاات ايليـــةو والاملـــا ينيو ومنعمـــات اجملتمـــع املـــدينو ومعا ـــد البحـــوث واألوســـا
األكادنييةو والماا ،ااـا،و وأفرقـة املتاـوعني واألسـرو مـن أجـل احلصـول علـى االلتزامـات
واستصـــدار اةجـــراءات مـــن عموعـــة أوســـع مـــن اجل ـــات الفاعلـــةو مـــع مراعـــاة أم جنـــاح
ذه الشراكات إمنا يعتمد على توزيع األدوار واملسؤوليات واملساءلة الوا حة.
ومــو و ــعت أ ــداف ومايــات وا ــحة للخاــة اجلديــدةو فــيم ن أم ت ــوم مبثابــة
قوة كـب ة للتغـي ؛ إذ ينبغـي أم ي ـ وم للخاـة أثـر قـوي علـى التنميـة املسـتدامةو وأم تناـوي
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على رسالة ملزمة وس لة الف ـمو وأم تضـم مؤشـرات قابلـة للميـانو وأم ت ـوم قابلـة للتنفيـذ
على ااف واسع وأم ت وم متأةلة ا ماالب النان ومراعية ل رامة الفرد.
احلر ،على عدم إمفال أي أسرة
يلــزم أيضــا أم تعــا اااــة أســباد الفمــر واالســتبعاد وعــدم املســاواةو وأم تتصــدى
لشوامل الفئات األشد عفاو وذل بغية التأكد من أم الد ل و ـو ،اجلـنس واألةـل اةثـين
واةعاقة واملوقع اجلغراا لن تعل ا املستمبل ي املعاي الي على أساسـ ا تتمـرر يـاة النـان
أو مــوهتمو وتتحــدد قــدرة األم علــى أم تضــع وليــد ا بأمــامو وقــدرة الافــل علــى أم يتمتــع
ا ياته بنفس الفر ،املتا ة لغ ه.
وإ افةً إ ذل و جيب أم تربم اااة األسر ا املنـاطق احلضـرية والريفيـة باالقتصـاد
احلــديع عــن طريــق البنيــة التحتيــة اجليــدة كــالارف وال ربــاء والــري واالتصــاالت والفــر،
التجارية و دمات الرعاية الصحية اجليدة والتعليم املتاح للجميع.
وجيــب أم تن ـ ي مجيــع أش ـ ال التمييــز؛ وتع ـزّز املســاواة بــني الرجــال والنســاءو وبــني
الفتيــات والفتيــام؛ وأم ترســي قواعــد وا ــحة بشــأم املســاواة ا احلمــوف ا املـ اث و يــازة
املمتل ــات واملؤسســات التجاريــة؛ وأم ت فــل حت ــم اجملتمــع ا املــوارد البيئيــة؛ وأم ت فــل
السالمة الشخصية لألفراد؛ وأم تتيح للجميع احلد األدىن من العدالة االجتماعية والسالم.
وا وء ما سبقو وةي مبا يلي:
(أ) ال بــد مــن المضــاء علــى فمــر األســر وجيــب أم تتمّتــع األســر بــنعم احلمايــة
االجتماعية املالئمة؛
(د) ينبغي دمجي قضايا األسرة ا أ داف التنمية املستدامة وما يرتبم اا من مايات؛
(ج) ينبغـــي أم صـــل مجيـــع أفـــراد األســـرة علـــى تعلـــيم جيـــد وأم يســـتفيدوا
من دمات التعلم مدى احلياة ومن الرعاية الصحية اجليدة بأسعار ا متناول أيدي م؛
(د) ينبغي تعزيز املساواة بني اجلنسـني ومت ـني النسـاء والفتيـاتو حتميمـا أل ـداف
من بين ا منع مجيع أش ال العنف والمضاء علي ا.
و ع التنمية املستدامة ا ةلب اة التنمية اجلديدة
من الل تعزيز األمنا املستدامة لالسـت ال واة تـاج وإدارة قاعـدة املـوارد الابيعيـة
لالقتصــاداتو ني ــن للح ومــات الوطنيــة وايليــة وللمؤسســات التجاريــة واألســر أم حتمــق
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التــوازم بــني األبعــاد االقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة للتنميــة املســتدامة وأوجــه التــرابم بينـ ا
من أجل حتديد األركام األساسية ألمنا العيش املستدامة الي ني ن أم تصلح للجميع.
وجيب أم ت فل اااة اجلديدة هتيئة بيئة مواتية للح م الرشيد على الصعيدين الـوطين
وايليو مع مراعاة أم ا ترام موف اة سامو والسـالم واألمـنو والشـفافية واملسـاءلة وسـائل
م مة لتحميق مجيع أبعاد التنمية املستدامة .و عـرا إ أم التنميـة املسـتدامة ـي صـلة أعمـال
مجيــع األســرو فمــن امل ــم أم ي ــوم مجيــع أةــحاد املصــلحة قــادرين علــى املشــاركة ا ا ــاذ
المرارات على مجيع املستويات.
وبناء على ذل و تمدّم بالتوةيات التاليةو عالوة على تل املذكورة أعاله:
(أ)

مام صول مجيع األسر على الااقة؛

(د) زيادة صة الااقة املتجددة ا مزيجي الااقة العاملي؛
(ج)

حتسني جودة التربةو واحلد من حتاهتا وم افحة التصحر؛

(د)

كفالة توفّر املياه واألمن الغذائي جلميع األسر.

حتويل االقتصادات من أجل إجياد فر ،العمل وحتميق النمو الشامل للجميع
جيب أم تدعم اااة اجلديدة التحول االقتصادي العميق من أجل إهناء الفمـر وحتسـني
سبل عيش األسر كافة .وجيـب العمـل علـى أم ي ـوم النمـو سـريعا ومنصـفا وشـامال وطويـل
املدى للتغلب على حتديات الباالةو ال سيما فيما صخ النساء والشباد.
وجيب إعااء األولوية المصوى ةجيـاد فـر ،عمـل جيـدة والئمـةو و ـمام تـوفر سـبل
العيش من أجل جعل النمو منوا شامال و مام أم يؤدي إ احلد من الفمر وعدم املساواة .مـ
أم ذا ال ي في .فالنان تاجوم إ التعليم والتدريب وةمل امل ارات الي تاجوهنا من أجل
النجاح ا سوف العمل وتلبية طلب املؤسسات التجارية على عمال أكثر م ارةً.
وستؤدي السياسات الداعمـة للمشـاريع املتنا يـة الصـغر والصـغ ة واملتوسـاة احلجـم
إ تعزيز قدراهتا على إجياد قيمة مضافة عن طريق االبت ار واستيعاد الت نولوجيـات اجلديـدة
وإ تاج وعيـة أفضـل مـن املنتجـات وزيـادة تنوع ـا .وجيـب أم تتـيح احل ومـات بيئـة مسـتمرة
مت ّن املؤسسات التجارية من االزد ارو عالوة على و ـع أطـر تنعيميـة بسـياة وذكيـة تـنعم
بدء املشروعات التجارية وتشغيل ا وإمالق ا.
وا وء ما سبقو تمدّم بالتوةيات التالية:
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(أ)
الالئق للجميع؛

تعزيــــز العمالــــة ال املــــة واملنتمتجــــة وتــــوف احلمايــــة االجتماعيــــة والعمــــل

(د) زيادة عدد الوظائف اجليدة والالئمة وتأمني سبل العيش؛
(ج)

فب عدد الشباد م امللتحمني بالتعليم أو العمل أو التدريب؛

(د) تعزيــــز المــــدرة اة تاجيــــة مــــن ــــالل تــــوف إم ا يــــة صــــول اجلميــــع
على اادمات املالية والتمتّع باةياكل األساسية؛
لــق بيئــة مواتيــة لألعمــال التجاريــةو وتعزيــز المــدرة علــى مباشــرة األعمــال
( ـ)
احلرةو مبا ا ذل عمل الشباد والنساء حلساام ااا،؛
(و)

تعزيز مرو ة ترتيبات العمل من أجل التوفيق بني العمل واحلياة األسرية؛

(ز)

االعتراف بالعمل م مدفو ،األجر دا ل األسرة وامل افأة عليه.

بناء السالم و مام شفافية املؤسسات العامة ومساءلت ا
إم أ م شر إ ساين لبناء عتمعات يعم ا السالم واالزد ار و الي ا من الصـرا،
والعنــف .فالــدول الــي تتمتــع بالمــدرة واالســتجابة واجملتمعـات الــي تراعــي ا تياجــات األســر
ا وســع ا أم تــبين ومــات ومؤسســات عامــة تتســم بالشــفافية و ضــع للمســاءلة وتلــيب
ا تياجات األسر .وجيب أم دث حتـوّل جـو ري حنـو التسـليم بـأم السـالم واحل ـم الرشـيد
ركنام أساسيام لرفاه األسر.
وينبغـــي للمجتمعـــات أم تتحـــاور مـــن ـــالل املؤسســـاتو يـــع تتعـــاوم الســـلاات
الوطنية وايلية مع األسر من أجل احلد على وجه السرعة من الفسـاد ومسـل األمـوال والتـ رد
من دفع الضرائب وإ فاء مل ية املوجودات واالجتار م املشرو ،باألسلحة واملخدرات.
وا وء ما سبقو تمدّم بالتوةيات التالية:
ينبغي اةقرار بـأم ا تـرام مـوف اة سـام واحلريـات األساسـية جلميـع أفـراد
(أ)
األسرة عنصر روري ل فالة رفاه األسرة واجملتمع ك ل؛
(د) ينبغي احلد من الفساد والرشوة و اسبة املسؤولني؛
(ج) ينبغــي كفالــة شــفافية التــدفمات املاليــة وتعزيــز مشــاركة اجلم ــور وإشــرا
يئات اجملتمع املدين ا ا اذ المرارات على مجيع املستويات.
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إقامة شراكة عاملية جديدة
التوةيات:
ينبغي أم تستند الشراكة العامليـة اجلديـدة إ تعـاوم ميمـي مـن أجـل تعزيـز
(أ)
اة صاف والتضامن و موف اة سام والتنمية والر اء جلميع األسر ا العا ؛
(د) ينبغــي أم تــدمجي الشــراكة الــاامجي البيئيــة واةمنائيــة وأم تعــا أســباد الفمــر
وأعرا ه باريمة شاملة ومت املة.
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