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مجيع املمثلثني الدائمني لبعثات الدول إىل األمم املتحدة ،نيويورك

معايل السفري،
حتية طيبة وبعد ...
يرحب "النداء العاملي من أجل العمل ضد الفقر" (النداء العاملي) ،وهو أكرب ائتالف يف العامل ملناهضة الفقر ،ابلدور القيادي
لألمني العام لألمم املتحدة يف الدعوة إىل أن يكون العام  8002عام "التقدم غري املسبوق ألفقر الفقراء" ،وبعقده ،مع رئيس
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،الفعالية رفيعة املستوى بشأن األهداف التنموية لأللفية ،يف  82سبتمرب/أيلول.
إن "النداء العاملي" ميثل عشرات املاليني من البشر وآالف املنظمات اليت تنتشر يف ما يربو على  000بلد .ويف  01أكتوبر/تشرين
األول " ،8001هنض"  43.7مليون شخص لإلعراب عن دعمهم لألهداف التنموية لأللفية وعن مناهضتهم للفقر وعدم املساواة.
وحيث "النداء العاملي" ،من أجل ضمان أن تعيد "الفعالية رفيعة املستوى" شحن عملية األهداف التنموية لأللفية ابلطاقة،
حكومتكم على أن تدعم ما يلي بقوة.
الوفاء اباللتزامات :من الضروري وضع االلتزامات احملددة اليت قطعتهاالدول املاحنة واملتلقية على نفسها ابلعالقة مع األهداف
التنموية لأللفية موضع التنفيذ من خالل منهج يتخذ من حقوق اإلنسان أساساً له يف مقاربة املوضوعات املهمة لألهداف
التنموية لأللفية ،وعلى وجه التحديد ،ما يتعلق من هذه األهداف ابلصحة (مبا يف ذلك ما خيص وفيات األطفال واألمهات)،
والتعليم ،والتغري املناخي والبيئة ،والتجارة ،والزراعة ،واملياة والصرف الصحي ،واجلوع والنوع االجتماعي .وجيب رفد مجيع هذا
االلتزامات ابألموال الالزمة لتنفيذها .وهذا يتطلب عكس االجتاه السائد حنو االخنفاض يف مستوايت املعوانت ،وإيالء االهتمام
العاجل لنوعية املساعدات.
احلولو املهنجية ::ينبغي خلطط العمل اخلاصة ابألهداف التنموية لأللفية التصدي للعقبات املنهجية اليت تعرقل حتقيق األهداف
وجتاوز حتقيق هذه األهداف وصوالً إىل إنفاذ احلقوق ،ومن ذلك ،على سبيل املثال ،التصدي النتهاكات حقوق
التنموية ،بل ُ
اإلنسان اليت تتسبب ابلفقر وتنجم عنه .وينبغي أن تتضمن هذه احللول املنهجية االستثمار يف الزراعة ،وال سيما يف املشاريع
الزراعية الصغرية القابلة لالستدامة ،ودعم املزارعات النساء ،وزايدة اخلدمات الصحية املتاحة اليت يسهل احلصول عليها مبستوى
مقبول وجودة عالية ،وإلغاء الدعم غري العادل املقدم للصادرات الزراعية ،وتوفري فرص عادلة للحصول على املوارد األساسية.
فاحللول العمودية ،من قبيل توفري الناموسيات ألسرة النوم ووجبات الطعام املدرسية ،غري كافية للتصدي للعقبات املنهجية ،رغم
استحساننا هلا.

إعادة األهداف التهنموي :لأللفة :إىل املسار الصحةح :لضمان جناح خطط العمل اخلاصة ابألهداف التنموية يف التصدي
ملشكالت البشر األشد فقراً ،ومراعاهتا حلقوق اإلنسان ،ينبغي خلطط العمل هذه التأكيد على:
•

تشديد املساءل :لولحكومات :فعلى عاتق احلكومات تقع املسؤولية الرئيسية يف حتقيق األهداف التنموية لأللفية ،ال بل
وجتاوزها إذا أمكن .ولضمان هذا ،ينبغي بناء اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف التنموية على صخرة صلبة من واجبات
حقوق اإلنسان القابلة للتنفيذ على املستوى القانوين ،واخلاضعة للمساءلة الشعبية الفعالة .ويتعني جلميع اجلهود الرامية
إىل حتقيق األهداف التنموية لأللفية ،وحىت إىل جتاوز سقفها ،أن تتصدى النتهاكات حقوق اإلنسان اليت تدمي الفقر
وتعمقه .وجيب أن تتضمن هذه اجلهود عالمات واضحة للقياس وموارد كافية للمراقبة والتقييم على كافة املستوايت.

•

تعزيز املساواة يف فرص التمتع حبقوق اإلنسان وضمان عدم التمةةز :ينبغي جلميع أوجه العمل حبسب األهداف
التنموية لأللفية أن تعطي األولوية للبشر األشد فقراً واألكثر هتميشاً .إذ ينبغي الرتكيز جمدداً على ضرورة ضمان عدم
التمييز وتعزيز املساواة ،مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني ،لضمان أن ال يغدو التقدم الظاهري قناعاً خيفي وراءه استمرار
عدم املساواة أو تعميقه .ويتطلب القيام بذلك توافر بياانت إحصائية دقيقة بشأن ما يتحقق من تقدم ،حبيث تكون
قابلة للتفكيك والتبويب طبقاً لألسس الدولية لألشكال احملظورة للتمييز.

•

احرتام احلق يف املشارك :الهنشط :لألشخاص الذين يعانون الفقر :ينبغي كفالة املشاركة النشطة من جانب اجملتمع
املدين ،وخباصة من يعيشون يف حالة من الفقر ،يف وضع خطط األهداف التنموية لأللفية ويف تطبيق هذه اخلطط ،مبا
يف ذلك املشاركة يف الفعالية رفيعة املستوى اليت ستقام يف  82سبتمرب/أيلول .وينبغي إيالء عناية خاصة للمشاركة
النشطة من جانب الفئات األشد ضعفاً ،وال سيما النساء واليافعني واملسنني وأصحاب اإلعاقات.

إننا حنث حكومة بلدكم على أن تنخرط يف حوار مفتوح مع شعبها بشأن عملية بناء هذه الفعالية الرفيعة املستوى ،وعلى أن
تنشر حصيلة هذا احلوار على املأل الحقاً .كما حنثكم على االخنراط طويل األجل بصورة شفافة مع مكوانت جمتمعكم لضمان
تنفيذ أي خطة عمل يُتفق عليها يف األمم املتحدة يف نيويورك تنفيذاً فعاالً على حنو حيسن من مستوى معيشة الفئات املهمشة
ومن يعانون غائلة الفقر.
وعالوة على ذلك ،يدعو املوقعون على هذه الرسالة إىل عقد قمة حول األهداف التنموية لأللفية يف  ،8000مبشاركة كاملة من
اجملتمع املدين ،وبغرض استعراض ما حتقق من تقدم بشأن األهداف التنموية ،مبا يف ذلك مدى إسهام العمل من أجل األهداف
التنموية يف تعزيز حقوق اإلنسان يف املمارسة العملية ،ومن أجل حتديد مالمح أجندة العمل للفرتة اليت تلي .8002
وسنكون سعداء مبناقشة هذه التوصيات معكم أو مع من ترشحون ،ونتطلع إىل دعمكم النشط هلذه املقرتحات يف الفرتة السابقة
على انعقاد فعالية اخلامس والعشرين من سبتمرب/أيلول.
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