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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/424( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

تنفيذ نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة ونتـائج دورة - ٦٣/١٥٢
 اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة والعشرين

 
 ،إن اجلمعية العامة  
الجتماعية الذي عقد يف كوبنهاغن يف الفتـرة إىل مؤمتر القمة العاملي للتنمية اإذ تشري  

ــارس/ آذار١٢ إىل٦مــن  وإىل دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية الرابعــة والعــشرين١٩٩٥م
حتقيـق التنميـة االجتماعيـة للجميـع:مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية وما بعـده”املعنونة

يونيـه إىل/ حزيـران٢٦جنيـف يف الفتـرة مـنالـيت عقـدت يف“يف ظل عامل يتحول إىل العوملـة
  ،٢٠٠٠يوليه/متوز ١
ــد   كوبنــهاغن بـــشأن التنميـــة االجتماعيـــة وبرنـــامج  أن إعـــالنوإذ تؤكــد مـــن جديـ

واملبــادرات األخــرى مــن أجــل التنميــة االجتماعيــة الــيت اعتمــدا اجلمعيــة العامــة يف )١(عمــلال
ك إجـراء حـوار عـاملي متواصـل بـشأن مـسائل، وكـذل)٢(دورـا االسـتثنائية الرابعـة والعـشرين

التنمية االجتماعية، تشكل اإلطار األساسي لتعزيز التنمية االجتماعية للجميع علـى الـصعيدين
 الوطين والدويل،

ــةل إىل إعــالن األمــم املتحــدةوإذ تــشري   واألهــداف اإلمنائيــة الــواردة فيــه وإىل )٣(أللفي
ة والدورات االسـتثنائيةـة واملؤمترات الرئيسيـ مؤمترات القمد ا يفـزامات اليت جرى التعهـااللت

 ،)٤(٢٠٠٥لألمم املتحدة، مبا فيها االلتزامات اليت جرى التعهد ا يف مؤمتر القمة العاملي لعام
_______________

 ١٩٩٥مــــارس/ آذار١٢-٦تقريــــر مــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة االجتماعيــــة، كوبنــــهاغن، )١(
 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار)A.96.IV.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(
 .، املرفق٢٤/٢ - القرار دإ )٢(
 .٥٥/٢انظر القرار )٣(
 .٦٠/١قرارانظر ال )٤(
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 بــشأن٢٠٠٣يونيـه/ حزيـران٢٣ بــاء املـؤرخ٥٧/٢٧٠إىل قرارهـاأيـضاوإذ تـشري 
ني لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدهاالتنفيذ واملتابعة املتكـاملني واملنـسق

 األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،
 ٢٠٠٥ديــسمرب/ كــانون األول٢٢ املــؤرخ٦٠/٢٠٩ إىل قرارهــاكــذلكوإذ تــشري 

 ،)٢٠٠٦-١٩٩٧(بشأن تنفيذ عقد األمم املتحدة األول للقضاء على الفقر
 اإلعالن الوزاري الـذي اعتمـد يف اجلـزء الرفيـع املـستوى مـنيروإذ تالحظ مع التقد 

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 

استراتيجية أربعة، له دور مهم، حسبما أعيـد تأكيـده يف إعـالن منظمـة العمـل الدوليـة بـشأن
ري، يف تنفيـذ هـدف العمالـة الكاملـة واملنتجـة وتـوف)٦(عادلـةالعدالة االجتماعية من أجل عوملة

 فرص العمل الكرمي للجميع،
 احلاجة إىل تعزيز دور جلنة التنميـة االجتماعيـة يف متابعـة واسـتعراض علىتشددوإذ 

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

 عية على ج حموره الناس، بضرورة أن ترتكز التنمية االقتصادية واالجتماوإذ تسلم 
مــن أن عــدم اســتقرار األســواق املاليــة العامليــة والوطنيــة وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق 

 ميكـن أن يعوقـا حتقيـق أهـداف أزمتا الغذاء والطاقة يف الوقت الراهنوالتحديات اليت تطرحها
 التنمية االجتماعية،

ضي النمـو إىل القـضاء علـىدعمها القوي للعوملـة املنـصفة وضـرورة أن يفـوإذ تؤكد 
الفقر وإىل االلتزام باالستراتيجيات والسياسات اليت ـدف إىل تـشجيع تـوفري العمالـة الكاملـة
واملختارة حبرية واملنتجة وفرص العمل الكرمي للجميع، وضرورة جعـل هـذه األهـداف عنـصرا

ت اإلمنائيـة الوطنيـة السياسات الوطنية والدولية ذات الـصلة، وكـذلك االسـتراتيجيايفرئيسيا
 ضـرورة إدمـاج إجيـاد العمالـةاليت تشمل استراتيجيات احلد من الفقـر، وإذ تؤكـد مـن جديـد

_______________

،)A/61/3/Rev.1 (٣الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة احلاديـة والـستون، امللحـق رقـم :انظر )٥(
 .٥٠الفصل الثالث، الفقرة

)٦( A/63/538-E/2009/4املرفق ،. 
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لتأثري العوملـةالعمل الكرمي يف صلب سياسات االقتصاد الكلي، مع املراعاة التامةتوفري فرصو
متكـافئ ولبعـدها علـى حنـوتقاسم وتوزيع منافعها وتكاليفهـاال جيري يف معظم احلاالت اليت

 ،االجتماعي
 ؛)٧( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
ــا والتزامهــا مبواصــلة تنفيــذ إعــالنترحــب - ٢  ــات جمــددا إراد ــد احلكوم  بتأكي

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

 للجميع؛
ــ تــسلم - ٣  ــهاغن والــيت جــرى التعهــد ــا يفتزامــاتلأن تنفيــذ االب ــقكوبن  حتقي

األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، أمران يعزز كـل منـهما
 الناس؛ حمورهمتماسك وإمنائيامسة يف التوصل إىل جتزامات أمهية حلااللتلكاآلخر، وأن

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

ألمـم املتحـدة إلجـراء حـوار عـامليالرئيـسي يف افلاحمل متثل وأا،االستثنائية الرابعة والعشرين
مكثــف بــشأن مــسائل التنميــة االجتماعيــة، ويــب بالــدول األعــضاء والوكــاالت املتخصــصة
ملنظومــة األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا ذات الــصلة واتمــع املــدين أن تعــزز دعمهــا

 ؛اللجنة ألعمال
الجتماعية الذي مت تأكيده يف مـؤمتر القمـة بأن املفهوم الواسع للتنمية اتسلم - ٥ 

قــد جــرىالعــاملي للتنميــة االجتماعيــة ويف دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية الرابعــة والعــشرين
 مـسألةتـشكل السياسات على الصعيدين الوطين والدويل، وأنه يف حـني صنعيف جمالإضعافه

 مزيـدإيـالءة واخلطـاب اإلمنـائي، ينبغـي يف الـسياسات اإلمنائيـجزءا رئيـسياالقضاء على الفقر
من االهتمام لاللتزامات األخرى اليت اتفق عليها يف مـؤمتر القمـة، وخباصـة االلتزامـات املتعلقـة
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

 الرؤيـة الطويلـة األجـل للجهـودأرسىالذي بدأ بعد مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية قد
 ؛املستمرة واملتضافرة اليت تبذل على الصعيدين الوطين والدويل من أجل القضاء على الفقر

_______________

)٧( A/63/133. 
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األول احلكومـات خـالل العقـدتعهـدت ـالتزامـات الـيتأن تنفيـذ اال تدرك - ٧ 
 ٦٢/٢٠٥، مبوجــب قرارهــا العامــة، وترحــب بـإعالن اجلمعيــة التوقعــاتيـرق إىل مــستوى مل

 للقـضاء علـى الفقـرالثـاينعقد األمـم املتحـدة، بدء٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٩املؤرخ
قيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــقمــن أجــل تقــدمي الــدعم الفعــال واملنــسق لتح)٢٠١٧-٢٠٠٨(

 عليها دوليا ذات الصلة بالقضاء على الفقر، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛
أن املــؤمترات الرئيـــسية ومــؤمترات القمـــة الــيت تعقـــدها األمـــم علـــىتــشدد - ٨ 

 الـدويلاملـؤمتر وكـذلك،٢٠٠٥ مؤمتر قمة األلفية ومـؤمتر القمـة العـاملي لعـامهافي املتحدة، مبا
، قد عززت األولوية والطابع امللـح للقـضاء)٨(توافق آراء مونتريي املنبثق منه  يفلتمويل التنمية
  خطة األمم املتحدة للتنمية؛ إطارعلى الفقر يف

 أن سياسـات القـضاء علـى الفقـر ينبغـي أن تتـصدى للفقـرعلـى  أيضاتشدد - ٩ 
اجـة إىل إدمـاج تـدابري اإلنـصاف واحلـداحل ىعلـمبعاجلة أسبابه اجلذرية واهليكليـة ومظـاهره، و

 من أوجه عدم املساواة يف تلك السياسات؛
ــسبقتؤكــد - ١٠  ــة شــرط م ــة مؤاتي ــم أن وجــود بيئ ــة مه ــة والتنمي ــق العدال  لتحقي

أمر أساسي يف حتقيـق التنميـة املـستدامة الـشاملة النمو االقتصاديه يف حني أناالجتماعية وأن
ن عائقا أمام النمـوال عدم املساواة والتهميش املتأصيشكل ،الناساكون حمورهاليت يلجميع ول

 التكامـلكفالـة وحتقيق التوازن، وتسلم باحلاجة إىلها املطلوب لتحقيقواسع النطاقالواملطرد
بني التدابري الرامية إىل حتقيق النمو والتدابري الراميـة إىل حتقيـق العدالـة االقتـصادية واالجتماعيـة

  مستويات الفقر بشكل عام؛يفتأثريلل
أن استقرار النظم املالية العاملية واملسؤولية االجتماعية للـشركات أيضا تؤكد - ١١ 

ــة الــيت تــؤثر يف أصــحاب املــصلحة اآلخــرين أمــ ــسياسات االقتــصادية الوطني  ورومــساءلتها وال
 ية؛ بيئة دولية مؤاتية لتعزيز النمو االقتصادي والتنمية االجتماعة لتهيئةأساسي

ريـات األساسـية مـناحل بضرورة تعزيز احترام مجيـع حقـوق اإلنـسان وتسلم - ١٢ 
 أشـد االحتياجـات االجتماعيـة إحلاحـا لـدى النـاس الـذين يعيـشون يف فقـر، بطـرقتلبيةأجل

ــة عــــدة منــــها تــــصميم وإنــــشاء آليــــات مناســــبة لتــــدعيم وتوطيــــد املؤســــسات الدميقراطيــ
 الدميقراطي؛ واحلكم

_______________

ــسيك، )٨( 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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 وتعمـيم مراعـاة االلتزام بتمكني املرأة واملساواة بني اجلنسنيجديدتؤكد من - ١٣ 
املنظور اجلنساين يف مجيع اجلهود اإلمنائية، مع التسليم بـأن هـذه املـسائل مهمـة للغايـة لتحقيـق

تعزيـــزإىلوالتنميـــة املـــستدامة وبـــذل اجلهـــود الراميـــة إىل مكافحـــة اجلـــوع والفقـــر واملـــرض
 يفكامـلبالتعمل على زيادة وضمان وتوسـيع نطـاق مـشاركة املـرأةالسياسات والربامج اليت

ــدم املــساواة مــع ــى ق ــة، عل ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــسياسية واالقت ــاة ال ــع جمــاالت احلي مجي
هلـا  مـا مجيع املوارد الالزمة لكي متارس مجيـععلىصوهلاح فرصإىل زيادةالرجل، وشريكها

بإزالـة احلـواجز الـيت مـا زالـت تعتـرضممارسة كاملة،ة األساسياحلريات حقوق اإلنسان ومن
 هلـا، علـى قـدم العمالة الكاملـة واملنتجـة وفـرص العمـل الكـرمي، مبا يشمل كفالة توفريطريقها

 املساواة مع الرجل، وكذلك تعزيز استقالهلا االقتصادي؛
واملنتجـــة الكاملــة فــرص العمالــةبتعزيــزااللتــزامتؤكــد مــن جديــد أيــضا - ١٤ 

 لتحقيــقلعمـل الكــرمي للجميــعتــوفري ا يف ذلــك ألشـد الفئــات حرمانــا، و، مبــاحبريــةواملختـارة
 االحتـرام الكامــل للمبــادئ واحلقــوقالعدالـة االجتماعيــة إىل جانــب الكفـاءة االقتــصادية، مــع

ؤكـد مـنت و،األساسية يف العمل يف ظل أوضاع تتسم باإلنـصاف واملـساواة واألمـن والكرامـة
ــد ــدعمضــكــذلكجدي ــيرورة أن ت ــصاد الكل ــها سياســات االقت فــرصإجيــاد أمــورا عــدة من

 ؛ وبعدها االجتماعينيلعوملةالتأثريالعمالة، مع إيالء االعتبار التام
يونيـه/حزيـران ١٠ باعتماد مـؤمتر العمـل الـدويل يفحتيط علما مع االهتمام - ١٥ 

 الـذي)٦(عادلـةة من أجل عوملـة إلعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعي٢٠٠٨
نظمة يف العمـل علـى حتقيـق عوملـة منـصفة وباملـسؤوليةامل الذي تضطلع بهاملتميزيسلم بالدور

 ؛اليت تنهض ا يف مساعدة دوهلا األعضاء يف ما تبذله من جهود
أن مثـة حاجـة ملحـة إىل يئـة بيئـة علـى الـصعيدين الـوطين تؤكد من جديـد - ١٦ 

فرص العمل الكرمي للجميع كأسـاستوفري إىل حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة ووالدويل تفضي
أمـر أساسـيومباشـرة األعمـال احلـرة بيئة تدعم االستثمار والنمويئة وأن،للتنمية املستدامة

ــساءإلجيــاد ــرص للرجــال والن ــضا أن إتاحــة الف ــد أي ــن جدي ــدة، وتؤكــد م ــل جدي ــرص عم  ف
ل أوضاع تتسم باحلرية واإلنصاف واألمن والكرامـة اإلنـسانيةللحصول على عمل منتج يف ظ

 اجلوع والفقر وحتسني الرفاه االقتصادي واالجتماعي للجميـعالقضاء على كفالةأمر أساسي ل
عوملة شاملة للجميـعولتحقيقوحتقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة جلميع الدول

 ومنصفة بصورة كاملة؛
 أمهية إزالة العقبات اليت تعترض إعمال حق الشعوب يف تقرير املـصري،دتؤك - ١٧ 

لهيمنة االستعمارية أو غري ذلك مـن أشـكال اهليمنـة اخلارجيـةضع لوال سيما الشعوب اليت خت
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يف ذلـك االحتالل األجنيب اليت ختلف آثارا سلبية على تنميتها االجتماعية واالقتـصادية، مبـا أو
 لعمل؛إقصاؤها من أسواق ا

أن العنــف، مبظاهــره املتعـــددة، مبـا فيـه العنـف العـائلي، تؤكــد مــن جديــد - ١٨ 
ال سيما ضد النساء واألطفال وكبار الـسن واألشـخاص ذوي اإلعاقـة، يـشكل خطـرا متناميـا

 وأن االيـار االجتمـاعي الكامـل،يهدد أمن األفراد واألسـر واتمعـات احملليـة يف كـل مكـان
ــة ــذاحقيق ــا يف عــصرنا ه ــشروعة، ال ميكــن إنكاره  وأن اجلرميــة املنظمــة واملخــدرات غــري امل

 العرقـي والـديين واحلـروبرتاعواالجتار غري املشروع باألسلحة واالجتار بالنساء واألطفـال والـ
األهليـة واإلرهــاب وكــل أشــكال العنــف النــاجم عــن التطــرف وكراهيــة األجانــب وعمليــات

ماعية اليت ترتكـب بـدوافع سياسـية تـشكل مجيعهـا أخطـارا ـدد أساسـاالقتل بل واإلبادة اجل
 وتعد أيضا أسبابا ملحة تقتـضي قيـام احلكومـات باختـاذ،اتمعات والنظام االجتماعي العاملي

إجراءات منفردة وأخرى مشتركة، حسب االقتضاء، بغيـة تعزيـز متاسـك النـسيج االجتمـاعي
 ير قيمته؛مع االعتراف بالتنوع ومحايته وتقد

 ١٩ - هدف العمالة مراعاةتعميمب لتزمتأنات منظومة األمم املتحدةؤسسمب يب 
  للجميع يف سياساا وبراجمها وأنشطتها؛الكرميالكاملة واملنتجة والعمل

وبراجمهــا ووكاالـا دعـم اجلهـود املبذولــة املتحـدةاألمـم إىل صـناديقتطلـب - ٢٠ 
مالة الكاملـة واملنتجـة وتـوفري فـرص العمـل الكـرمي للجميـع يفمن أجل تعميم هديف حتقيق الع

 سياساا وبراجمها وأنشطتها، وتدعو املؤسسات املالية إىل القيام بذلك؛
 بأن تعزيز العمالـة الكاملـة والعمـل الكـرمي يتطلـب أيـضا االسـتثمار يفتسلم - ٢١ 

 وتعزيـز نظـم احلمايــةوالفتيـانفتيـاتالتعلـيم والتـدريب وتنميـة املهـارات للنـساء والرجـال وال
 االجتماعية والرعاية الصحية وتطبيق معايري العمل؛

يـشمل العمـل الكـرمي للجميـع، مبـاأن العمالة الكاملة واملنتجة و بتسلم أيضا - ٢٢ 
احلماية االجتماعية واملبادئ واحلقوق األساسية املتعلقة بالعمـل واحلـوار االجتمـاعي، عنـصران

ملستدامة جلميع البلدان، ولذا فهما ميثالن هدفا ذا أولوية من أهداف التعـاونرئيسيان للتنمية ا
 الدويل؛

ــد - ٢٣  ــتراتيجيات الراميـــة إىل حتقيـــق تـــشملأنضـــرورة تؤكـ  الـــسياسات واالسـ
تدابري حمـددة مـن أجـل تعزيـز املـساواة بـنيالعمالة الكاملة وتوفري فرص العمل الكرمي للجميع

ــة ــشباب واألشــخاص ذوي اإلعاق ــل ال ــة مث ــات اجتماعي ــدماج االجتمــاعي لفئ اجلنــسني واالن
 ، وكذلك املهاجرين والشعوب األصلية؛كبار السنو
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 ضرورة ختصيص موارد كافية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز أيضاؤكدت - ٢٤ 
ا يف ذلك عدم املساواة يف فرص املشاركة يف سوق العمل وعـدمضد املرأة يف مكان العمل، مب

 التوفيق بني العمل واحلياة اخلاصة للنساء والرجال على حد سواء؛ و،املساواة يف األجور
وضـع  منـها بـأمور القيـامعن طريـق الدول على تعزيز عمالة الشبابتشجع - ٢٥ 

 املعنيني؛خطط عمل وتنفيذها بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة
 الــدول علــى مواصــلة بــذل اجلهــود لتعمــيم مراعــاة اهتمامــاتتــشجع أيــضا - ٢٦ 

ختطـيط مجيـع الـربامج والـسياسات اإلمنائيـة لدىاملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمام
 وتنفيذها وتقييمها؛

الـسياسات والـربامج املـصممة للقـضاء علـى الفقـرضرورة أن تتـضمن تؤكد - ٢٧ 
ــدماجتــوفريعمالــة الكاملــة ووحتقيــق ال فــرص العمــل الكــرمي للجميــع تــدابري حمــددة تعــزز االن

ــشة ــصادية املهمـ ــة واالقتـ ــات االجتماعيـ ــات والفئـ ــد القطاعـ ــها تزويـ ــاعي، بطـــرق منـ االجتمـ
 بإمكانيات متساوية لالستفادة من الفرص واحلماية االجتماعية؛

 االجتماعية، وتؤكـد أمهيـة إنفـاذ بأمهية الصلة بني اهلجرة الدولية والتنميةتقر - ٢٨ 
قانون العمل بفعاليـة يف مـا يتـصل بعالقـات العمـل مـع العـاملني املهـاجرين وظـروف عملـهم،

حريــةيتعلــق بـأجورهم وحالتــهم الـصحية وســالمتهم يف أمـاكن العمــل وحقهـم يف ومنـها مـا
 ؛تكوين اجلمعيات

جتماعي إىل تقليـلسياسات االندماج االدفأنضرورة تؤكد من جديد - ٢٩ 
أوجه عدم املساواة وتعزيز فرص احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسـية وتـوفري التعلـيم
للجميع والرعايـة الـصحية وزيـادة مـشاركة الفئـات االجتماعيـة وإدماجهـا، وخباصـة الـشباب

لبـهاتطي العوملة واإلصـالحات الـيتهتطرحمواجهة ما اإلعاقة، وو واألشخاص ذوكبار السنو
  العوملة؛ مجيع الناس يف مجيع البلدان منينتفعكيل ،السوق من حتديات للتنمية االجتماعية

 احلكومات على أن تقـوم، بالتعـاون مـع الكيانـات املعنيـة، بوضـع نظـمحتث - ٣٠ 
للحماية االجتماعية وبزيادة أو توسيع نطاق فعاليتها وتغطيتها، حسب االقتضاء، حبيث ينتفـع

 العاملون يف قطاع االقتصاد غري الرمسي، مع اإلقرار بـضرورة أن تـوفر نظـم احلمايـةمنها أيضا
االجتماعية الضمان االجتماعي وأن تـدعم املـشاركة يف سـوق العمـل، وتـدعو منظمـة العمـل
الدولية إىل تعزيز اسـتراتيجياا للحمايـة االجتماعيـة وسياسـاا اخلاصـة بتوسـيع نطـاق تغطيـة

ي، وحتـث أيـضا احلكومـات علـى أن تركـز، مـع مراعـاة الظـروف الوطنيـة،الضمان االجتماع
على احتياجات السكان الـذين يعيـشون يف حالـة فقـر أو املعرضـني للفقـر، وأن تـويل اهتمامـا

 خاصا ملسألة استفادة اجلميع من نظم الضمان االجتماعي األساسي؛
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ــن جديــد - ٣١  ــشعوب األصــلتؤكــد م ــهوض حبقــوق ال ــزام بالن ــادينااللت ية يف مي
التعلــيم والعمالــة والــسكن واملرافــق الــصحية والــصحة والــضمان االجتمــاعي، وتالحــظ أيــضا

  لتلك امليادين؛)٩(بشأن حقوق الشعوب األصليةاالهتمام الذي يوليه إعالن األمم املتحدة
 باحلاجــة إىل وضــع سياســات التنميــة االجتماعيــة بطريقــة متكاملـــةتــسلم - ٣٢ 

على املشاركة، تقر بالفقر بوصفه ظـاهرة متعـددة األبعـاد، وتـدعو إىل وضـعوواضحة وقائمة
سياسـات عامـة مترابطـة فيمـا بينـها يف هــذا الـشأن، وتـشدد علـى ضـرورة إدمـاج الــسياسات

  ؛العامة يف استراتيجية شاملة للتنمية والرفاه
  القطــاع العــام بوصــفه مــصدرضطلع بــه الــذي ميكــن أن يــاملهــمبالــدور تقــر - ٣٣ 

تفضي إىل إجياد عمالة كاملة ومنتجة وتوفري فرص العمل الكـرمي للجميـع بيئة يئة يفوعمالة
 ؛فعال بشكل

بالدور احليوي الذي ميكن للقطاع اخلاص أن يـضطلع بـه يف تـوفري تقر أيضا - ٣٤ 
االســتثمارات اجلديــدة وتــوفري العمالــة والتمويــل لتحقيــق التنميــة ويف دفــع اجلهــود حنــو حتقيــق

 ؛لعمالة الكاملة وتوفري فرص العمل الكرميا
 بـأن معظـم الفقـراء يعيـشون ويعملـون يف املنـاطق الريفيـة، وأنـه ينبغـيتسلم - ٣٥ 

ــي اختــاذ خطــوات ــه ينبغ ــة، وأن ــري الزراعي ــات غ ــة والقطاع ــات الزراعي ــة للقطاع ــالء األولوي إي
ة وتعظـيم فوائـدها للفقـراءالستباق واستدراك العواقب االجتماعية واالقتصادية الـسلبية للعوملـ

  ؛الذين يعيشون ويعملون يف املناطق الريفية
التنميـةاإلسـهام يفزيادةواحلاجة إىل إعطاء األولوية لالستثماربأيضاتسلم - ٣٦ 

ومباشــرةالــصغرية واملتوســطة احلجــماملــشاريعالبالغــة الــصغر و واملــشاريع املــستدامةالزراعيــة
 يفشاركة املـرأةم املشاريع االجتماعية وأشكالتعاونيات وغريها مناألعمال احلرة يف إطار ال

  للجميع؛الكرميوسيلة لتعزيز العمالة املنتجة الكاملة والعمل ومباشرا األعمال احلرة كذلك
تلبيـة االحتياجـات ”بـشأن االلتزامات اليت جرى التعهد اتؤكد من جديد - ٣٧ 

الـذي وجهـه، وتـشدد علـى النـداء)١٠(٢٠٠٥العـاملي لعـاميف مـؤمتر القمـة“اخلاصة ألفريقيا
 منظومـة األمـم املتحـدة واجلهـود املـستمرة يفالـس االقتـصادي واالجتمـاعي لتعزيـز التنـسيق

الراميــة إىل مواءمــة املبــادرات احلاليــة بــشأن أفريقيــا، وتطلــب إىل جلنــة التنميــة االجتماعيــة أن

_______________

 .، املرفق٦١/٢٩٥القرار )٩(
 .٦٨، الفقرة٦٠/١انظر القرار )١٠(
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هلا لألبعاد االجتماعية للشراكة اجلديدة من أجـل تنميـةتواصل إيالء االهتمام الواجب يف أعما
  ؛)١١(أفريقيا

 أن كـل بلـد يتحمـل املـسؤولية األساسـية عـن التنميـة أيـضاتؤكد من جديد - ٣٨ 
ــه وأنــ ــة اخلاصــة ب ــصادية واالجتماعي ــىاالقت ــشديد عل ــاالة الت ــن يكــون مــن قبيــل املغ  دوره ل

الوطنية، وتشدد على أمهية اختاذ تـدابري فعالـة، مبـاالسياسات الوطنية واالستراتيجيات اإلمنائية
 آليات مالية جديدة، حسب االقتضاء، لدعم اجلهود الـيت تبـذهلا البلـدان الناميـةوضعيف ذلك

من أجل حتقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة والقضاء علـى الفقـر وتعزيـز نظمهـا
  الدميقراطية؛

 ا أساسـياتعـاون الـدويل دورل، يف هـذا الـسياق، أن لكـذلكتؤكد من جديد - ٣٩ 
ةالبـــشرياامـــساعدة البلـــدان الناميـــة، ومـــن بينـــها أقـــل البلـــدان منـــوا، علـــى تعزيـــز قـــدر يف

  والتكنولوجية؛ واملؤسسية
 لتهيئـة بيئـة مؤاتيـة للتنميـةهأنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يعـزز جهـود ؤكدت - ٤٠ 

قر عن طريـق زيـادة إمكانيـة وصـول البلـدان الناميـة إىل األسـواقاالجتماعية والقضاء على الف
ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها بني األطـراف وتقـدمي املعونـة املاليـة وإجيـاد حـل شـامل

  ملشكلة الديون اخلارجية؛
 أدواتميكـن أن تكـوناملستقرةاليةاملنظمالالتجارة الدولية و أن  أيضاؤكدت - ٤١ 

املمارسـاتبعـضاتيـة لتنميـة مجيـع البلـدان وأن احلـواجز التجاريـة وؤة الظـروف املفعالة لتهيئـ
 ؛ بوجه خاص على منو العمالة يف البلدان الناميةا سلبياتأثري تؤثرالتجارية ال تزال

 بأن احلكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل أمـرانتقر - ٤٢ 
  لقضاء على الفقر واجلوع؛التنمية املستدامة واملطرد وللنمو االقتصادي ا أساسيان

 البلدان املتقدمة النمو على بذل جهود ملموسـة، إن مل تكـن قـد فعلـتحتث - ٤٣ 
 يف املائـة مـن ناجتهـا القـومي٠,٧ وفقا اللتزاماا، حنو بلـوغ هـديف ختـصيص نـسبة،ذلك بعد
 يف٠,٢  و٠,١٥يــة ونـسبة تتــراوح مـا بــنيلبلـدان الناملساعدة اإلمنائيـة الرمسيــة للمــاإلمجـايل

املائة من ناجتها القومي اإلمجايل لصاحل أقل البلدان منوا، وتشجع البلدان النامية على االسـتفادة
 حتقيـق للمـساعدة علـىبفعاليـة اسـتخدام املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة كفالـةمن التقدم احملرز يف

  األهداف والغايات اإلمنائية؛

_______________

)١١( A/57/304املرفق ،. 
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عـن طريـقمن أجل التنمية االجتماعيةلتعبئة املواردباملسامهة املقدمة بترح - ٤٤ 
مبـادرات طوعيـة،،آليـات التمويـل املبتكـرة اسـتنادا إىل، جمموعات من الـدول األعـضاءاختاذ
أســعارب  البلـدان الناميـة علـى الـدواءصول حـ إمكانيــةعزيـزفيهـا املبـادرات الـيت ترمـي إىل ت مبـا

، وغـري ذلـك، مثـل املرفـق الـدويل لـشراء األدويـة بـهميكن التنبؤستدام وعلى أساس مومقبولة
مــشروع التزامــات الــسوق املــسبقةمرفــق التمويــل الــدويل للتحــصني ومــن املبــادرات مثــل

ــإعالن نيويــورك الــصادر يف ــذي أ٢٠٠٤ســبتمرب/أيلــول ٢٠للقاحــات، وتنــوه ب  علــن بــدء ال
ودعــا إىل إيــالء مزيــد مــن االهتمــام جلمــعمبــادرة العمــل مــن أجــل مكافحــة اجلــوع والفقــر،

كمـال وضـمان اسـتقرارإ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ولتحقيـقاألموال الـيت متـس احلاجـة إليهـا
 ا على املدى الطويل؛ ورود املعونة األجنبية وإمكان التنبؤ

ــن جديــد - ٤٥  ــشاركةتؤكــد م ــب امل ــة تتطل ــة االجتماعي ــة أن التنمي ــعالفعال  جلمي
ــة، مبــا فيهــا منظمــات اتمــع املــدين والــشركات واملــشاريعاجلهــات ــة التنمي الفاعلــة يف عملي

 قــد أصــبحت، بــشكلاملعنيــةالتجاريــة الــصغرية، وأن الــشراكات بــني مجيــع اجلهــات الفاعلــة
متزايد، جزءا من التعاون الوطين والدويل لتحقيق التنمية االجتماعية، وتؤكد من جديـد أيـضا

حلكومة واتمع املدين والقطـاع اخلـاص، داخـل البلـدان، ميكـن أن تـسهمأن الشراكات بني ا
  بفعالية يف حتقيق أهداف التنمية االجتماعية؛

 على مسؤولية القطاع اخلاص، على املستويني الـوطين والـدويل، مبـا يفتشدد - ٤٦ 
ة واملاليـةذلك الشركات الصغرية والكـبرية والـشركات عـرب الوطنيـة، ال عـن اآلثـار االقتـصادي

ألنشطتها فحسب، بل أيضا عن اآلثار اإلمنائية واالجتماعية واجلنسانية والبيئية لتلك األنـشطة
ــا ــة املــستدامة، مب ــق التنمي ــسامهاا مــن أجــل حتقي ــة يف ذلــكوالتزاماــا جتــاه عماهلــا وم  التنمي

ساءلتها،االجتماعيــة، وتؤكــد احلاجــة إىل اختــاذ تــدابري حمــددة بــشأن مــسؤولية الــشركات ومــ
 أمـور عـدة منـها منـع حتقيـقمـن أجـلاملعنـينيبطرق منـها مـشاركة مجيـع أصـحاب املـصلحة

  الفساد أو مقاضاة من ميارسونه؛
 أمهية تعزيز املسؤولية االجتماعية اليت تتحملـها الـشركات ومـساءلتها،تؤكد - ٤٧ 

 الـيت يـروج هلـااريـةاملمارسـات التج، مثـلاملسؤولةوتشجع على األخذ باملمارسات التجارية
ــدعو القطــاع اخلــاص إىل ــةأناالتفــاق العــاملي، وت ــصادية واملالي ــار االقت ــاره اآلث  يأخــذ يف اعتب

 آثارهـا اإلمنائيـة واالجتماعيـة واملتعلقـة حبقـوق اإلنـسان واآلثـار اجلنـسانيةإىل جانـبملشاريعه
مبـادئ املتعلقـة باملؤسـساتأمهية إعالن منظمة العمل الدوليـة الثالثـي لل شدد علىوتوالبيئية،

  والسياسات االجتماعية؛اتاملتعددة اجلنسي
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 األمــني العـــام والــس االقتــصادي واالجتمـــاعي واللجــان اإلقليميـــةدعوتــ - ٤٨ 
والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا ذات الـصلة وسـائر

الـيت جـرىلتزامـاتاالاق واليتـه، إىل مواصـلة إدراجاملنتديات احلكومية الدولية، كـل يف نطـ
ــسنوية العاشــرة النعقــاد مــؤمتر القمــةالتعهــد ــا يف كوبنــهاغن واإلعــالن املتعلــق بالــذكرى ال

ــة ــة االجتماعي ــاملي للتنمي ــةم بــرامج عملــه يف)١٢(الع ــا االهتمــام علــى ســبيل األولوي  وإيالئهم
  ؛تنفيذهالتزامات والتعهدات ورصد االتلك يف متابعةفعاليةومواصلة املشاركة ب

ــدعو - ٤٩  ــة االجتماعيــة إىل التــشديد يف استعراضــها لتنفيــذ إعــالنت  جلنــة التنمي
كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية وبرنامج العمل علـى زيـادة وتـرية تبـادل اخلـربات الوطنيـة

اء والقـائمني علـى التنفيـذواإلقليمية والدولية وإقامة حوارات تفاعلية تتسم بالتركيز بـني اخلـرب
حيتمـلاألثـر الـذي  ألمـور عـدة منـهاوتبادل أفضل املمارسات والدروس املستفادة، والتصدي

 التنميـةهـدافأعلـى الراهنة وهي أزمة الغذاء واألزمة املاليـة وأزمـة الطاقـة األزماتدثهأن حت
 االجتماعية؛

 والـــستنيالرابعـــة أن تـــدرج يف جـــدول األعمـــال املؤقـــت لـــدوراتقـــرر - ٥٠ 
تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية ونتائج دورة اجلمعيـة”الفرعي املعنون البند

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

 ٧٠اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ديسمرب/األول كانون١٨

 

_______________

،)E/2005/26 (٦، امللحـق رقـم٢٠٠٥الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي، :انظر )١٢(
 .٢٠٠٥/٢٣٤ ألول، الفرع ألف؛ انظر أيضا مقرر الس االقتصادي واالجتماعيالفصل ا


