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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/432( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[

تنفيــذ نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة ونتــائج دورة - ٦٢/١٣١
  اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة والعشرين

 ،إن اجلمعية العامة 
جتماعية الذي عقد يف كوبنهاغن يف الفتـرة إىل مؤمتر القمة العاملي للتنمية االإذ تشري 

ــن ــارس/ آذار١٢ إىل٦م ــشرين١٩٩٥م ــة والع ــتثنائية الرابع ــة االس ــة العام  وإىل دورة اجلمعي
حتقيـق التنميـة االجتماعيـة للجميـع:مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية وما بعـده”املعنونة

 ١يونيـه إىل/ حزيـران٢٦يف يف الفترة مناليت عقدت يف جن“يف ظل عامل يتحول إىل العوملة
  ،٢٠٠٠يوليه/متوز

ــد  كوبنـــهاغن بـــشأن التنميــة االجتماعيـــة وبرنـــامج  أن إعــالنوإذ تؤكــد مـــن جديـ
واملبــادرات األخــرى مــن أجــل التنميــة االجتماعيــة الــيت اعتمــدا اجلمعيــة العامــة يف )١(عمــلال

جـراء حـوار عـاملي متواصـل بـشأن مـسائل، وكـذلك إ)٢(دورا االسـتثنائية الرابعـة والعـشرين
التنمية االجتماعية، تشكل اإلطار األساسي لتعزيز التنمية االجتماعية للجميع علـى الـصعيدين

 الوطين والدويل،
واألهــداف اإلمنائيـة الــواردة فيــه، وإىل )٣(أللفيـةل إىل إعــالن األمـم املتحــدةوإذ تـشري 

 ة والدورات االستثنائيةـة واملؤمترات الرئيسيـمترات القمد ا يف مؤـزامات اليت جرى التعهـااللت
 

_______________

 ١٩٩٥مــــارس/ آذار١٢-٦قمــــة العــــاملي للتنميــــة االجتماعيــــة، كوبنــــهاغن،تقريــــر مــــؤمتر ال )١(
 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار)A.96.IV.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(
 .، املرفق٢٤/٢ -القرار دإ )٢(
 .٥٥/٢انظر القرار )٣(
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 ،)٤(٢٠٠٥لألمم املتحدة، مبا فيها االلتزامات اليت جرى التعهد ا يف مؤمتر القمة العاملي لعام
 ٢٠٠٥ديـــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٦٠/٢٠٩ إىل قرارهــاوإذ تــشري أيــضا 

 ،)٢٠٠٦-١٩٩٧(ء على الفقربشأن تنفيذ عقد األمم املتحدة األول للقضا
 بـشأن٢٠٠٣يونيـه/ حزيـران٢٣ باء املؤرخ٥٧/٢٧٠ إىل قرارهاوإذ تشري كذلك 

التنفيذ واملتابعة املتكـاملني واملنـسقني لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها
 األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،

 اجلـزء الرفيـع املـستوى مـن يف اإلعالن الوزاري الـذي اعتمـدروإذ تالحظ مع التقدي 
اتيــةؤيئـة بيئـة م” بـشأن٢٠٠٦الـدورة املوضـوعية للمجلـس االقتـصادي واالجتمــاعي لعـام

علـى الــصعيدين الـوطين والــدويل إلجيـــــاد عمالــة كاملــة ومنتجـة وتــوفري فـرص العمــل الكــرمي
 ،)٥(“ملستدامةللجميع، وتأثري تلك البيئة على التنمية ا

 أن برنامج العمل الكرمي ملنظمة العمـل الدوليـة، مبـا يتـضمنه مـن أهـدافوإذ تالحظ 
 هدف العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري فـرص العمـلتحقيقاستراتيجية أربعة، ميثل صكا هاما ل

 الكرمي للجميع،
عـة واسـتعراض احلاجة إىل تعزيز دور جلنة التنميـة االجتماعيـة يف متاب علىتشددوإذ 

ــائج دورة اجلمعيـــة العامـــة ــة االجتماعيـــة ونتـ ــتثنائية الرابعـــة مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـ االسـ
 والعشرين،

 ، على ج حموره الناسالتنمية االقتصادية واالجتماعيةأن ترتكز ضرورة بوإذ تسلم 
 ؛)٦( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
ــات جمــددترحــب - ٢  ــد احلكوم ــا والتزامهــا مبواصــلة تنفيــذ إعــالن بتأكي ا إراد

القـضاء علـى الفقـر وتعزيـزب، وال سيما)١(وبرنامج العمل كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية
العمالة الكاملة واملنتجة وتقوية االندماج االجتمـاعي إلقامـة جمتمعـات مـستقرة وآمنـة وعادلـة

 للجميع؛

_______________

 .٦٠/١انظر القرار )٤(
،)A/61/3/Rev.1 (٣للجمعيـة العامـة، الـدورة احلاديـة والـستون، امللحـق رقـمالوثـائق الرمسيـة : انظر)٥(

 .٥٠الفصل الثالث، الفقرة
)٦( A/62/122. 
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ــ تــسلم - ٣  ــهاغن و التعهــد ــا يفرىجــالــيتتزامــاتلأن تنفيــذ االب ــقكوبن  حتقي
األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، أمران يعزز كـل منـهما

ــة حامســة يف التوصــل إىل ــج متماســك ومتمحــورتزامــات أمهلااللتلــكاآلخــر، وأن  حــولي
 ؛ إزاء التنميةاحتياجات الناس

ة التنمية االجتماعية تواصل حتمل املـسؤولية الرئيـسية أن جلنتؤكد من جديد - ٤ 
عــن متابعــة واســتعراض مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة ونتــائج دورة اجلمعيــة العامــة

ألمـم املتحـدة إلجـراء حـوار عـامليي يف االرئيـسفلاحمل متثل وأا،االستثنائية الرابعة والعشرين
ماعيــة، ويــب بالــدول األعــضاء والوكــاالت املتخصــصةمكثــف بــشأن مــسائل التنميــة االجت

 مع املدين أن تعزز دعمهـا ألعمـالملنظومة األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ذات الصلة وات
 ؛اللجنة

 بأن املفهوم الواسع للتنمية االجتماعية الذي مت تأكيده يف مـؤمتر القمـةتسلم - ٥ 
قــد جــرى اجلمعيــة العامــة االســتثنائية الرابعــة والعــشرينالعــاملي للتنميــة االجتماعيــة ويف دورة

 مـسألةتـشكل السياسات على الصعيدين الوطين والدويل، وأنه يف حـني صنعيف جمالإضعافه
 مزيـدإيـالء يف الـسياسات اإلمنائيـة واخلطـاب اإلمنـائي، ينبغـيجزءا رئيـسياالقضاء على الفقر

ق عليها يف مـؤمتر القمـة، وخباصـة االلتزامـات املتعلقـةمن االهتمام لاللتزامات األخرى اليت اتف
بالعمالة واالندماج االجتماعي اليت تـضررت بـدورها مـن عـدم وجـود صـلة بـصفة عامـة بـني

  السياسات االجتماعية؛صنع السياسات االقتصادية وصنع
ــأن عقــد األمــم املتحــدة األول للقــضاء علــى الفقــرتقـــر - ٦  )٢٠٠٦-١٩٩٧( ب

 قد وضـع الرؤيـة الطويلـة األجـل للجهـودلقمة العاملي للتنمية االجتماعيةد مؤمتر االذي بدأ بع
املستمرة واملتضافرة اليت تبذل على الـصعيدين الـوطين والـدويل مـن أجـل القـضاء علـى الفقـر،

 مل يـرق إىل مـستوى احلكومـات خـالل العقـدتعهـدت ـاوتسلم بـأن تنفيـذ االلتزامـات الـيت
 التوقعات؛

أن املــؤمترات الرئيـــسية ومــؤمترات القمـــة الــيت تعقـــدها األمـــم علـــىدتــشد - ٧ 
ــاملي لعــام املتحــدة، مبــا ــة ومــؤمتر القمــة الع ــك مــؤمتر قمــة األلفي ــدويل و٢٠٠٥يف ذل املــؤمتر ال

، قد عززت األولوية والطابع امللـح للقـضاء)٧(منهتوافق آراء مونتريي املنبثق  يفلتمويل التنمية
 مم املتحدة للتنمية؛على الفقر يف خطة األ

_______________

ــسيك، )٧( ــونتريي، املكــ ــة، مــ ــل التنميــ ــدويل لتمويــ ــؤمتر الــ ــر املــ ــارس/ آذار٢٢-١٨تقريــ  ٢٠٠٢ مــ
 .، املرفق١ ، الفصل األول، القرار)A.02.II.A.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(
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 أن سياسـات القـضاء علـى الفقـر ينبغـي أن تتـصدى للفقـرعلـى  أيضاتشدد - ٨ 
اجـة إىل إدمـاج تـدابري اإلنـصاف واحلـداحل علـىمبعاجلة أسبابه اجلذرية واهليكليـة ومظـاهره، و

 من أوجه عدم املساواة يف تلك السياسات؛
ــام لتتؤكــد - ٩  ــة والتنميــة أن وجــود بيئــة مؤاتيــة شــرط مــسبق ه حقيــق العدال

الـشاملة أساسي يف حتقيـق التنميـة املـستدامةأمر النمو االقتصاديه يف حني أن وأناالجتماعية
ن عائقا أمام النمو املطـردال عدم املساواة والتهميش املتأصيشكل الناساملركزة علىلجميع ول
 التكامـل بـنيكفالـة وازنحتقيـق التـو، وتـسلم باحلاجـة إىلهـااملطلـوب لتحقيق واسع النطـاقال

ــةالتــدابري الراميــة إىل حتقيــق النمــو والتــدابري الراميــة إىل حتقيــق العد ــة االقتــصادية واالجتماعي ال
 تأثري على مستويات الفقر بشكل عام؛لل
 بضرورة تعزيز احترام مجيـع حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية مـنتسلم - ١٠ 

 ة إحلاحا لـدى النـاس الـذين يعيـشون يف فقـر، بطـرقأجل معاجلة أشد االحتياجات االجتماعي
ــدعيم وتوطيــد املؤســسات الدميقراطيــة واحلكــمعــدة  منــها تــصميم وإنــشاء آليــات مناســبة لت

 الدميقراطي؛
 وتعمـيم مراعـاة االلتزام بتمكني املرأة واملساواة بني اجلنسنيتؤكد من جديد - ١١ 

 لتحقيـق هـذه املـسائل مهمـة للغايـة بـأنع التسليمماملنظور اجلنساين يف مجيع اجلهود اإلمنائية،
تعزيـــزإىلو  اجلـــوع والفقـــر واملـــرضمكافحـــةجلهـــود الراميـــة إىلبـــذل االتنميـــة املـــستدامة و

الــسياسات والــربامج الــيت تعمــل علــى زيــادة وضــمان وتوســيع نطــاق مــشاركة املــرأة بــصورة
ماعية والثقافيـة، علـى قـدم املـساواةكاملة يف مجيع جماالت احلياة السياسية واالقتصادية واالجت

  مـا هلـا مـن مجيع املوارد الالزمة لكـي متـارس مجيـععلىصوهلاح فرصإىل زيادةمع الرجل، و
 وحرياا األساسية على الوجه األكمل، بإزالة احلواجز اليت مـا زالـت تعتـرضحقوق اإلنسان

 علـى قـدم، هلـاص العمـل الكـرمي العمالة الكاملـة واملنتجـة وفـركفالة توفري، مبا يشملطريقها
  تعزيز استقالهلا االقتصادي؛وكذلك املساواة مع الرجل،

االقتـصادتااللتـزام باسـتراتيجيات العمالـة وسياسـا تؤكد مـن جديـد أيـضا - ١٢ 
، مبـا يف ذلــكحبريـةواملختـارةواملنتجــة فـرص العمالـة الكاملـةفعــال بـشكلززعـالـيت تالكلـي

 العدالـة االجتماعيـةلتحقيـق  توفري فرص العمل الكرمي للجميـعذلكوكلفئات حرمانا،شد األ
 االحترام الكامل للمبادئ واحلقـوق األساسـية يف العمـل يفمعالكفاءة االقتصادية، إىل جانب

عمليـةؤكد من جديد كـذلك أنت و،ظل أوضاع تتسم باإلنصاف واملساواة واألمن والكرامة
األخـذ يف االعتبـارمع ،سياسات االقتصاد الكلي صلبتوفري فرص العمل ينبغي أن تدمج يف

 ؛ للعوملةنيالتأثري والبعد االجتماعيالتام
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 أن مثـة حاجـة ملحـة إىل يئـة بيئـة علـى الـصعيدين كـذلكتؤكد من جديد - ١٣ 
ــع ــة واملنتجــة وفــرص العمــل الكــرمي للجمي ــة الكامل الــوطين والــدويل تفــضي إىل حتقيــق العمال

 بيئة تدعم االستثمار والنمو وتنظيم املشاريع أمر أساسـييئة وأن،ستدامةكأساس للتنمية امل
ــساءإلجيــاد ــرص للرجــال والن ــضا أن إتاحــة الف ــد أي ــن جدي ــدة، وتؤكــد م ــل جدي ــرص عم  ف

للحصول على عمل منتج يف ظل أوضاع تتسم باحلرية واإلنصاف واألمن والكرامـة اإلنـسانية
 فاه االقتصادي واالجتماعي للجميـع وحتسني الروالفقر اجلوعالقضاء على كفالةأمر أساسي ل

عوملـة شـاملة للجميـعوجعل ال  والتنمية املستدامة جلميع الدولوحتقيق النمو االقتصادي املطرد
 ومنصفة بصورة كاملة؛

 أمهية إزالة العقبات اليت تعترض إعمال حق الشعوب يف تقرير املـصري،تؤكد - ١٤ 
لهيمنة االستعمارية أو غري ذلك من أشكال اهليمنـة اخلارجيـة أووال سيما الشعوب اخلاضعة ل

االحتالل األجنيب اليت ختلـف آثـارا سـلبية علـى تنميتـها االجتماعيـة واالقتـصادية، مبـا يف ذلـك
 ؛إقصاؤها من أسواق العمل

 العنـف العـائلي،ه، مبـا فيـددةـــ املتعرهــف، مبظاهــأن العن دــن جديــم دتؤكــ - ١٥ 
 متناميـاخطـراما ضد النساء واألطفال وكبار الـسن واألشـخاص ذوي اإلعاقـة، يـشكلال سي
 وأن االيـار االجتمـاعي الكامـلمن األفراد واألسـر واتمعـات احملليـة يف كـل مكـان؛أ يهدد

ــذا ــا يف عــصرنا ه ــة ال ميكــن إنكاره ــشروعةحقيق ؛ وأن اجلرميــة املنظمــة واملخــدرات غــري امل
ع باألســـلحة واالجتـــار بالنـــساء واألطفـــال والـــصراع العرقـــي والـــديينواالجتـــار غـــري املـــشرو

 وكراهيــة األجانــبالتطــرف نــاجم عــن أشــكال العنــف الكــلواحلــروب األهليــة واإلرهــاب و
أخطارا ـددوعمليات القتل بل واإلبادة اجلماعية اليت ترتكب بدوافع سياسية تشكل مجيعها

ملي؛ وتعد أيضا أسبابا ملحة تقتضي قيـام احلكومـاتتمعات والنظام االجتماعي العاأساسا ا
ــسيج،باختــاذ إجــراءات منفــردة وأخــرى مــشتركة ــز متاســك الن ــة تعزي  حــسب االقتــضاء، بغي

 االجتماعي مع االعتراف بالتنوع ومحايته وتقدير قيمته؛
يـشمل امبـ بأن العمالة الكاملة واملنتجة وفرص العمل الكـرمي للجميـع،سلمت - ١٦ 

 ان عنـصر،احلماية االجتماعية واملبادئ واحلقوق األساسية املتعلقة بالعمـل واحلـوار االجتمـاعي
أولوية من أهداف التعـاون ذا اهدفميثالن ما فها للتنمية املستدامة جلميع البلدان، ولذرئيسيان
 ؛الدويل

عمالــة وحتقيـق ال أن الـسياسات والـربامج املـصممة للقــضاء علـى الفقـرتؤكـد - ١٧ 
 ينبغـــي أن تتـــضمن تـــدابري حمـــددة تعـــزز االنـــدماجالكاملـــة وفـــرص العمـــل الكـــرمي للجميـــع
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ــشة ــصادية املهمـ ــة واالقتـ ــات االجتماعيـ ــات والفئـ ــد القطاعـ ــها تزويـ ــاعي، بطـــرق منـ االجتمـ
  الفرص واحلماية االجتماعية؛لالستفادة منبإمكانيات متساوية

التنمية االجتماعية، وتؤكـد أمهيـة إنفـاذو اهلجرة الدوليةبني بأمهية الصلةتقر - ١٨ 
 عملــهم،ظـروفقـانون العمـل بفعاليـة فيمــا يتـصل بعالقـات العمـل مــع العـاملني املهـاجرين و

العمـل وحقهـم يف احلريـةأمـاكن الـصحية وسـالمتهم يفحالتـهم بـأجورهم وها مـا يتعلـقومن
 النقابية؛

بغــي أن ــدف إىل أن سياســات االنــدماج االجتمــاعي ينتؤكــد مــن جديــد - ١٩ 
تقليل أوجه عدم املساواة وتعزيز فرص احلصول علـى اخلـدمات االجتماعيـة األساسـية وتـوفري

 ت االجتماعيــة وإدماجهــا، وخباصــةالتعلــيم للجميــع والرعايــة الــصحية وزيــادة مــشاركة الفئــا
  العوملة واإلصالحات الـيتهتطرحمواجهة ما اإلعاقة، وو واألشخاص ذوكبار السنالشباب و

تطلبــها الــسوق مــن حتــديات للتنميــة االجتماعيــة وذلــك كــي يــستفيد مجيــع النــاس يف مجيــعي
 البلدان من العوملة؛

االلتزام بالنهوض حبقوق الـشعوب األصـلية يف ميـادين تؤكد من جديد أيضا - ٢٠ 
 والــضمان االجتمــاعي، وتالحــظ أيــضاوالعمالــة والــسكن واملرافــق الــصحية والــصحةالتعلــيم
  لتلك امليادين؛)٨(بشأن حقوق الشعوب األصليةم الذي يوليه إعالن األمم املتحدةاالهتما

لتنميــة االجتماعيــة بطريقــة متكاملـــةا سياســات وضــع باحلاجــة إىلتــسلم - ٢١ 
 تقر بالفقر بوصفه ظاهرة متعـددة اجلوانـب، وتـدعو إىل وضـعقائمة على املشاركةوواضحة و

، وتـشدد علـى ضـرورة إدمـاج الــسياسات الـشأن هــذايفسياسـات عامـة مترابطـة فيمـا بينـها
 ؛العامة يف استراتيجية شاملة للتنمية والرفاه

 القطاع العام بوصفه مصدر عمالةضطلع بهبالدور اهلام الذي ميكن أن ي تقر - ٢٢ 
بـشكلتفضي إىل إجياد عمالة كاملة ومنتجة وتوفري فرص العمل الكـرمي للجميـع بيئة يئةيف

 ؛فعال
بـه يف توليـدأن يـضطلعبالدور احليوي الذي ميكن للقطاع اخلاص تقر أيضا - ٢٣ 

 حتقيــقحنــوالتنميــة ويف دفــع اجلهــودلتحقيــقالعمالــة والتمويــلتــوفرياالســتثمارات اجلديــدة و
 ؛العمالة الكاملة وتوفري فرص العمل الكرمي

_______________

 .، املرفق٦١/٢٩٥القرار )٨(
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، وأنـه ينبغـي بـأن معظـم الفقـراء يعيـشون ويعملـون يف املنـاطق الريفيـةتسلم - ٢٤ 
 وينبغـي اختـاذ خطـوات السـتباق،إيالء األولوية للقطاعات الزراعية والقطاعات غـري الزراعيـة

ــصادية ــدهاتعظــيمللعوملــة والــسلبيةواســتدراك العواقــب االجتماعيــة واالقت  بالنــسبة إىل فوائ
 ؛الفقراء الذين يعيشون ويعملون يف املناطق الريفية

تلبيـة االحتياجـات ”بـشأنمات اليت جرى التعهد ا االلتزاتؤكد من جديد - ٢٥ 
الــذي وجهــه، وتــشدد علــى النــداء)٩(٢٠٠٥يف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام“اخلاصــة ألفريقيــا

 منظومـة األمـم املتحـدة واجلهـود املـستمرة يفالـس االقتـصادي واالجتمـاعي لتعزيـز التنـسيق
ريقيــا، وتطلــب إىل جلنــة التنميــة االجتماعيــة أنالراميــة إىل مواءمــة املبــادرات احلاليــة بــشأن أف

تواصل إيالء االهتمام الواجب يف أعماهلا لألبعاد االجتماعية للشراكة اجلديدة من أجـل تنميـة
 ؛)١٠(أفريقيا

 أن كـل بلـد يتحمـل املـسؤولية األساسـية عـن التنميـة أيـضاتؤكد من جديد - ٢٦ 
كــن املغــاالة يف التــشديد علــى دور الــسياساتاالقتــصادية واالجتماعيــة اخلاصــة بــه وأنــه ال مي

الوطنية واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنيـة، وتـشدد علـى أمهيـة اختـاذ تـدابري فعالـة، مبـا يف ذلـك
 آليات مالية جديدة، حسب االقتضاء، لدعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان الناميـة مـن أجـلوضع

دامة والقـــضاء علـــى الفقـــر وتعزيـــز نظمهـــاحتقيـــق النمـــو االقتـــصادي املطـــرد والتنميـــة املـــست
 الدميقراطية؛

 ا أساسـياتعـاون الـدويل دورل، يف هـذا الـسياق، أن لكـذلكتؤكد من جديد - ٢٧ 
ا اإلنسانية واملؤسسيةايف مساعدة البلدان النامية، ومن بينها أقل البلدان منوا، على تعزيز قدر

 والتكنولوجية؛
 لتهيئـة بيئـة مؤاتيـة للتنميـةهدويل أن يعـزز جهـود أنه ينبغي للمجتمع التؤكد -٢٨ 

االجتماعية والقضاء على الفقر عن طريـق زيـادة إمكانيـة وصـول البلـدان الناميـة إىل األسـواق
ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بني األطـراف وتقـدمي املعونـة املاليـة وإجيـاد حـل شـامل

 ملشكلة الديون اخلارجية؛
م الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل أمـران بأن احلكتقر - ٢٩ 

 للنمو االقتصادي املطرد وللتنمية املستدامة وللقضاء على الفقر واجلوع؛ أساسيان

_______________

 .٦٨، الفقرة٦٠/١انظر القرار )٩(
)١٠( A/57/304املرفق ،. 
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 البلدان املتقدمة النمو على بذل جهود ملموسـة، إن مل تكـن قـد فعلـتحتث - ٣٠ 
ملائـة مـن ناجتهـا القـومي يف ا٠,٧ةذلك بعد وفقا اللتزاماـا، حنـو بلـوغ هـديف ختـصيص نـسب

 يف٠,٢  و٠,١٥ساعدة اإلمنائية الرمسية إىل البلدان النامية ونسبة تتـراوح مـا بـني للماإلمجايل
املائة من ناجتها القومي اإلمجايل لصاحل أقل البلدان منوا، وتشجع البلدان النامية على االسـتفادة

 حتقيـق للمـساعدة علـىبفعاليـةدة اإلمنائيـة الرمسيـة اسـتخدام املـساع كفالـةمن التقدم احملرز يف
 األهداف والغايات اإلمنائية؛

 باإلســهام يف تعبئـة املــوارد مــن أجـل التنميــة االجتماعيـة، عــن طريــقترحـب - ٣١ 
اختذته جمموعات من الدول األعـضاء مـن مبـادرات علـى أسـاس طـوعي تقـوم علـى آليـات ما

رات الرامية إىل زيادة توفري سبل حصول البلـدان الناميـة علـىمتويل ابتكارية، مبا يف ذلك املباد
على أساس مـستدام ميكـن التنبـؤ بـه، مـن قبيـل املرفـق الـدويل لـشراءواألدوية بأسعار ميسورة

 مبادرات أخرى مثل مرفق التمويل الـدويل للتحـصني، وحتـيط علمـا بـإعالنوكذلكاألدوية،
لذي اسـتهل مبـادرة العمـل علـى مكافحـة اجلـوع ا٢٠٠٤سبتمرب/ أيلول٢٠نيويورك املؤرخ

ــيت متــس احلاجــة إليهــا ل ــد مــن االهتمــام جلمــع األمــوال ال ــقوالفقــر ودعــا إىل إيــالء مزي  تحقي
 اسـتقرار املعونـة اخلارجيـة وإمكانيـة التنبـؤ ـا علـىكفالـةاألهداف اإلمنائية لأللفية وتكميل و

 املدى الطويل؛
ــن جديــد - ٣٢  ــة االتؤكــد م ــشاركة أن التنمي ــب امل ــة تتطل ــةجتماعي ــعالفعال  جلمي

ــة، مبــا فيهــا منظمــات اتمــع املــدين والــشركات واملــشاريع ــة التنمي اجلهــات الفاعلــة يف عملي
 قـد أصـبحت، بـشكلاملعنيةالتجارية الصغرية، وأن الشراكات فيما بني مجيع اجلهات الفاعلة

ة االجتماعية، وتؤكد من جديـد أيـضامتزايد، جزءا من التعاون الوطين والدويل لتحقيق التنمي
أن الشراكات فيمـا بـني احلكومـة واتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، داخـل البلـدان، ميكـن أن

 تسهم بفعالية يف حتقيق أهداف التنمية االجتماعية؛
 على مسؤولية القطاع اخلاص، على املستويني الـوطين والـدويل، مبـا يفتشدد - ٣٣ 

 والكـبرية والـشركات عـرب الوطنيـة، ال عـن اآلثـار االقتـصادية واملاليـةذلك الشركات الصغرية
ــسانية والبيئيــة لتلــك ألنــشطتها فحــسب، بــل أيــضا عــن اآلثــار اإلمنائيــة واالجتماعيــة واجلن

يشمل التنميـة األنشطة، والتزاماا جتاه عماهلا ومسامهاا من أجل حتقيق التنمية املستدامة، مبا
احلاجــة إىل اختــاذ تــدابري حمــددة بــشأن مــسؤولية الــشركات ومــساءلتها،االجتماعيــة، وتؤكــد

 أمـور عـدة منـها منـع حتقيـقمـن أجـل املعنـينيبطرق منـها مـشاركة مجيـع أصـحاب املـصلحة
 الفساد أو مقاضاة من ميارسونه؛
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 األمــني العـــام والــس االقتــصادي واالجتمـــاعي واللجــان اإلقليميـــةدعوتــ - ٣٤ 
ة التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا ذات الـصلة وسـائروالوكاالت املتخصص

 الـيت جـرىلتزامـاتاالاملنتديات احلكومية الدولية، كـل يف نطـاق واليتـه، إىل مواصـلة إدراج
ــسنوية العاشــرة النعقــاد مــؤمتر القمــةالتعهــد ــا يف كوبنــهاغن واإلعــالن املتعلــق بالــذكرى ال

 ئهمــا االهتمــام علــى ســبيل األولويــةإيال بــرامج عملــها ويف )١١(ماعيــةالعــاملي للتنميــة االجت
 ؛تنفيذها االلتزامات والتعهدات ورصدتلك يف متابعةفعاليةومواصلة املشاركة ب

ــدعو - ٣٥  ــة االجتماعيــة إىل التــشديد يف استعراضــها لتنفيــذ إعــالنت  جلنــة التنمي
لـى زيـادة وتـرية تبـادل اخلـربات الوطنيـةكوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية وبرنامج العمل ع

 والقـائمني علـى التنفيـذ بـني اخلـرباء تتسم بالتركيزتفاعلية واإلقليمية والدولية وإقامة حوارات
 وتبادل أفضل املمارسات والدروس املستفادة؛

ــدوراتقــرر - ٣٦  ــت ل ــدرج يف جــدول األعمــال املؤق ــة أن ت ــدالثالث ــستني البن  وال
تنفيــذ نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة ونتــائج دورة اجلمعيــة”الفرعــي املعنــون

، وتطلب إىل األمني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف“العامة االستثنائية الرابعة والعشرين
 .تلك الدورة تقريرا عن املسألة

 ٧٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٨

 
 

_______________

،)E/2005/26 (٦، امللحـق رقـم٢٠٠٥الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي، :انظر )١١(
 .٢٠٠٥/٢٣٤ الفصل األول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا مقرر الس االقتصادي واالجتماعي


