
ٮ3ــــــــا ٮ3كون محوره اإلنسان٢٠٢٢/٥/٢٥ ١:١٥ م ريڡ7 تماعى< والتنمٮ3ة ڡ;ى< أڡ; Hشأن نهج لإلنعاش االڡ7تصادي واالحHرطوم ٮ Xإعالن الح

حة ١ من ٢ http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Khartoum_Declaration.htmlالصڡ;

رطوم ٮ,شأن نهج لإلنعاش إعالن الح2

ى8
تماعى8 والتنمٮ=ة ڡ: االڡIتصادي واالح,
ٮ=ــــــــا ٮ=كون محوره اإلنسان Iريڡ أڡ:

، تماعى" لس االڡ0تصادي واالح) إن المح)
ذ عيل كل من الصعٮ=د الوطين ودون Gرة تتح Lلة ومتضاڡ ة إلى" تداٮ)ٮ=ر عاح) اڡ0تناعاً منه ٮ)الحاح)
الل الموارد الٮ)شرية Lاإلڡ0لٮ=مى" واإلڡ0لٮ=مى" والدولى" لتحسٮ=ن حالة الٮ)شر وإدامة تنمٮ=ة واستع

ٮ=ا، ريڡ0 Lى" أڡLترة اإلنعاش وما ٮ)عدها ڡ Lالل ڡ Gح
تماعى" والتنمٮ=ة رطوم ٮ)شأن نهج لإلنعاش االڡ0تصادي واالح) G1- ٮ=رحب ٮ)مضمون إعالن الح

ٮ=ا ٮ=كون محوره اإلنسان، الذي اعتمده المؤتمر الدولى" المعين ٮ)الٮ)عد اإلنسانى" ريڡ0 Lى" أڡLڡ
ٮ=ا ڡLى" آذار/مارس 1988؛ 1 ريڡ0 Lى" أڡLلإلنعاش االڡ0تصادي والتنمٮ=ة ڡ

ٮ=ذ ٮ)رنامج عمل Lرڡ0ة العمل المشتركة ٮ)ٮ=ن الواكالت والمعنٮ=ة ٮ)متاٮ)عة تنڡ L2- ٮ=ثين عيل ڡ
ترة 1986- 1990 Lٮ=ا للڡ ريڡ0 Lى" أڡLل االنتعاش االڡ0تصادي والتنمٮ=ة ڡ األمم المتحدة من أح)

اح؛ عيل الصعٮ=د اإلڡ0لٮ=مى" وذلك لعڡ0دها المؤتمر ٮ)نح)
تها المؤتمر، وال سٮ=ما لرئٮ=س وزراء L3- ٮ=عرب عن امتنانه لحكومة السودان الستضاڡ

السودان لرعاٮ=ته للمؤتمر؛
ٮ=ذ توصٮ=ات إعالن Lٮ=ا ٮ)تنڡ ريڡ0 Lنة االڡ0تصادٮ=ة ألڡ 4- ٮ=رحب ٮ)تعهد الدول األعضاء ڡLى" اللح)

ل؛ ها لالنتعاش والتنمٮ=ة الطويلة األح) عل الٮ)عد اإلنسانى" محوراً أساسٮ=اً لٮ)رامح) رطوم ٮ)ح) Gالح
5- ٮ=حث مؤسسات التمويل الدولٮ=ة والمانحٮ=ن الثنائٮ=ين والمتعددي األطراف ومؤسسات

ٮ=ذ Lى" تنڡLٮ=ر الحكومٮ=ة عيل المساهمة ٮ)نشاط ڡ Gمات ع Gومة األمم المتحدة والمنط Gمنط
ٮ=ة ضمان مراعاة االهتمام ٮ)الٮ)عد اإلنسانى" مراعاة Lرطوم، ٮ)ع Gى" إعالن الحLالتوصٮ=ات الواردة ڡ

ٮ=ة؛ ريڡ0 Lها المتعلڡ0ة ٮ)تڡ0دٮ=م المساعدة إلى" الٮ)لدان األڡ ٮ=ة ڡLى" ٮ)رامح) Lاكڡ
امعة التاٮ)عة صصة الح) Gنة المح رطوم إلى" اللح) G6- ٮ=طلب من األمٮ=ن العام أن ٮ=حٮ=ل إعالن الح

ل معٮ=ة العامة والمعنٮ=ة ٮ)استعراض وتڡ0ٮ=يم ٮ)رنامج عمل األمم المتحدة من أح) للح)

ى"
Lمعٮ=ة العامة ڡ ترة 1986- 1990 وإلى" الح) Lٮ=ا للڡ ريڡ0 Lى" أڡLاالنتعاش االڡ0تصادي والتنمٮ=ة ڡ

دورتها الثالثة واألرٮ)عٮ=ن؛
تمع ومة األمم المتحدة والمح) G7- ٮ=حث األمٮ=ن العام عيل ٮ)دء التداٮ)ٮ=ر الالزمة لتعٮ)ئة منط

رطوم؛ Gٮ=ذ توصٮ=ات إعالن الح Lالدولى" دعماً لتنڡ



ٮ3ــــــــا ٮ3كون محوره اإلنسان٢٠٢٢/٥/٢٥ ١:١٥ م ريڡ7 تماعى< والتنمٮ3ة ڡ;ى< أڡ; Hشأن نهج لإلنعاش االڡ7تصادي واالحHرطوم ٮ Xإعالن الح

حة ٢ من ٢ http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Khartoum_Declaration.htmlالصڡ;

هودها الرامٮ=ة إلى" زيادة رڡ0ة العمل المشتركة ٮ)ٮ=ن الواكالت تكثٮ=ف ح) L8- ٮ=طلب إلى" ڡ
ٮ=ا ريڡ0 Lى" الٮ)حث عن حلول لمشاكل إڡLومة األمم المتحدة ڡ Gالتعاون ٮ)ٮ=ن مؤسسات منط

ل. المتعلڡ0ة ٮ)التنمٮ=ة الٮ)شرية ڡLى" سٮ=اق االنتعاش والتنمٮ=ة الطويلة األح)
_______________________
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