
A/RES/67/224 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 
4 April 2013 

  السابعة والستونالدورة 
 من جدول األعمال)أ (٢٤البند

 

مالالرجاء إعادة االستع
12-49202 

*1249202* 
 

  
    ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/67/441/Add.1( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[
  

 )٢٠١٧-٢٠٠٨(عقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقر   - ٦٧/٢٢٤
  

 ،إن اجلمعية العامة  

إىل مجيـع   و ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢املـؤرخ    ٦٦/٢١٥ إىل قرارها    إذ تشري   
  الفقر، القرارات األخرى املتعلقة بالقضاء على

أللفيـــة الـــذي اعتمـــده رؤســـاء الـــدول ل إىل إعـــالن األمـــم املتحـــدة وإذ تـــشري أيـــضا  
وإىل االلتزام الدويل بالقضاء علـى الفقـر املـدقع           )١(واحلكومات مبناسبة انعقاد مؤمتر قمة األلفية     

ونـسبة النـاس    )٢( العـامل عـن دوالر واحـد   وبتخفيض نسبة من يقل دخلـهم اليـومي مـن سـكان         
 ،٢٠١٥ عامالذين يعانون اجلوع إىل النصف حبلول 

والوثيقــة  )٣(٢٠٠٥ إىل الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام   وإذ تــشري كــذلك  
 ،)٤(“املستقبل الذي نصبو إليه”لتنمية املستدامة املعنونة لاخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة 

 الـذي   )٥(لـصاحل أقـل البلـدان منـوا        ٢٠٢٠-٢٠١١ إىل برنـامج عمـل العقـد         وإذ تشري   
 يف مــؤمتر األمــم املتحــدة الرابــع املعــين بأقــل البلــدان منــوا والــذي   ٢٠١١مــايو /اعتمــد يف أيــار

_______________ 

 .٥٥/٢رار الق )١(

 قــدره، خــط فقــر ٢٠٠٨تــستخدم تقــارير األمــم املتحــدة املتعلقــة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، منــذ عــام     )٢(
 .يف اليوممن دوالرات الواليات املتحدة دوالر  ١,٢٥

 .٦٠/١لقرار ا )٣(

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )٤(

 ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٣‐٩سـطنبول، تركيـا،     اوا،  تقرير مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـ                 )٥(
)A/CONF.219/7(الفصل الثاين ،.  
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يهدف أساسا إىل تأهيل نصف عدد البلدان املندرجة يف فئة أقـل البلـدان منـوا السـتيفاء املعـايري                
 ،٢٠٢٠هذه الفئة حبلول عام وج من املطلوبة للخر

 املتعلــق ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٣٠ املــؤرخ ٦٠/٢٦٥ إىل قرارهــا وإذ تــشري أيــضا   
، مبـا يـشمل األهـداف اإلمنائيـة         ٢٠٠٥تابعة النتائج املتعلقة بالتنميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام              مب

 تـشرين  ٢٠ املـؤرخ    ٦١/١٦لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، وقرارهـا           
 املـؤرخ   ٦٣/٣٠٣ املتعلق بتعزيز اجمللس االقتصادي واالجتماعي وقرارها        ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين
ــه /متــوز ٩ ــصادية    ” املعنــون ٢٠٠٩يولي ــة واالقت ــة للمــؤمتر املتعلــق باألزمــة املالي الوثيقــة اخلتامي

 ،“العاملية وتأثريها يف التنمية

الوزاري الذي اعتمـد يف اجلـزء الرفيـع املـستوى           اإلعالن  ب مع التقدير  حتيط علما وإذ    
 بـشأن هتيئـة بيئـة مؤاتيـة         ٢٠٠٦من الدورة املوضوعية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي لعـام          

ــة كاملــة ومنتجــة وتــوفري فــرص العمــل الكــرمي       علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل إلجيــاد عمال
ــستدامة     ــة امل ــة يف التنمي ــك البيئ ــأثري تل ــع وت ــرار)٦(للجمي ــاعي    وق ــصادي واالجتم ــس االقت  اجملل

التعــايف مــن األزمــة املاليــة واالقتــصادية  ” املعنــون ٢٠١١يوليــه / متــوز٢٨ املــؤرخ ٢٠١١/٣٧
 ،“ ميثاق عاملي لتوفري فرص العمل:العاملية

ــة   وإذ تــشري   ــة وإعــالن الدوحــة بــشأن متويــل التنمي :  إىل املــؤمتر الــدويل لتمويــل التنمي
ــؤمتر امل   ــة ملـ ــة اخلتاميـ ــذ توافـــق       الوثيقـ ــتعراض تنفيـ ــة املعـــين باسـ ــل التنميـ ــدويل لتمويـ تابعـــة الـ

 ،)٧(مونتريي آراء

ــة   وإذ تــشري أيــضا   ــة االجتماعي ــاميتني ملــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي ــوثيقتني اخلت  )٨( إىل ال
 ،)٩(ولدورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة والعشرين

توى للجمعية العامة املعين باألهـداف       إىل االجتماع العام الرفيع املس     وإذ تشري كذلك    
 ،)١٠( وإىل وثيقته اخلتامية٢٠١٠ يف عام  الذي عقداإلمنائية لأللفية

_______________ 

، الفـصل   )A/61/3/Rev.1 (٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة احلاديـة والـستون، امللحـق رقـم                :انظر )٦(
 .٥٠الثالث، الفقرة 

 .، املرفق٦٣/٢٣٩القرار  )٧(

منـشورات األمـم     (١٩٩٥مـارس   / آذار ١٢‐٦االجتماعيـة، كوبنـهاغن،     تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنميـة        )٨(
 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.8املتحدة، رقم املبيع 

 .، املرفق٢٤/٢ - القرار دإ )٩(

 .٦٥/١القرار  )١٠(
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ال تـزال تـؤثر     ألزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة         مـن أن ا    وإذ تعرب عن القلق العميق      
 التنميـة،   املـوارد مـن أجـل      حـشد  قدرة البلـدان الناميـة علـى          من نواح عدة منها     التنمية سلبا يف 

تـسلم بـأن التـصدي علـى حنـو فعـال آلثـار األزمـة         إذ تقر بأنه ال بد من تعزيـز االنتعـاش، و         إذ  و
يقتضي الوفاء جبميـع االلتزامـات اإلمنائيـة يف الوقـت املناسـب، مبـا يف ذلـك االلتزامـات القائمـة                   

 بتوفري املعونة،

ة الثـاين للقـضاء      مـن أنـه، بعـد بلـوغ منتـصف عقـد األمـم املتحـد                وإذ يساورها القلق    
 وخباصـة احلـد مـن الفقـر،       جمـال   إحراز تقدم يف     وعلى الرغم من  ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(على الفقر   

الـذين   األشـخاص  وال يـزال عـدد   ا التقـدم متباينـ     هـذا  كـان يف بعض البلدان املتوسـطة الـدخل،        
يــا  يف أفريق، وال ســيما يف أقــل البلــدان منــواوخباصــة يتزايــد يف بعــض البلــدان، يعيــشون يف فقــر

 ،تضرراالفئات  النساء واألطفال أكثر حيث يشكلجنوب الصحراء الكربى، 

  بأن معدالت النمو االقتصادي تتفاوت من بلد إىل آخر وبأنه جيب معاجلـة             وإذ تسلم   
أوجــــه التفــــاوت هــــذه بــــإجراءات منــــها تعزيــــز النمــــو املراعــــي ملــــصاحل الفقــــراء وتعزيــــز   

 االجتماعية، احلماية

ــق    ــساورها القل ــن أن ا وإذ ي ــر وم ــان  لفق ــشكلتان عامليت ــساواة م ، وإذ تؤكــد أن الالم
ــنس      ــية واقتـــصادية للجـ ــة وسياسـ ــة واجتماعيـ ــرورة أخالقيـ ــر واجلـــوع ضـ القـــضاء علـــى الفقـ

 بأسره، البشري

العـامل   يواجههـا  أن القضاء على الفقر هـو أحـد أكـرب التحـديات الـيت                وإذ تعيد تأكيد    
ن منوا ويف بعـض البلـدان املتوسـطة الـدخل، وإذ تؤكـد              اصة يف أفريقيا ويف أقل البلدا     وخباليوم،  

شــامل املطــرد والتنميــة املــستدامة علــى حنــو منــصف  أمهيــة اإلســراع خبطــى النمــو االقتــصادي  
 ، للجميعللجميع، مبا يف ذلك حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الكرمي

 وأهنـا مـن املـسامهني       القتـصاد يف ا  بقـدر كـبري   ساهم  تـ  أن املـرأة     تعيد أيـضا تأكيـد    وإذ    
عن طريق العمل املـأجور وغـري املـأجور          والالمساواة ويف مكافحة الفقر     الرئيسيني يف االقتصاد  

بــالغ مكــان العمــل وأن متكــني املــرأة عامــل يف علــى حــد ســواء يف املنـــزل ويف اجملتمــع احمللــي و
 يف القضاء على الفقر، األمهية

ــسلم   ــأن الظــروف االجتماعيــ  وإذ ت ــن    وة  ب ــد م ــسائدة يف العدي ــصعبة ال ــصادية ال االقت
 البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منوا، تساهم يف تأنيث الفقر، 

 بــأن حــشد املــوارد املاليــة ألغــراض التنميــة علــى الــصعيدين الــوطين   وإذ تــسلم أيــضا  
ن أجـل التنميـة    والدويل واالستخدام الفعال لتلك املوارد أمران أساسيان لقيام شـراكة عامليـة مـ             

 فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،دعما لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا 
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 بإسهامات التعاون بني بلدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي يف اجلهـود       وإذ تسلم كذلك    
 الفقر وحتقيق التنمية املستدامة،اليت تبذهلا البلدان النامية للقضاء على 

منو اقتـصادي   حتقيق  رشيدة على الصعيدين الوطين والدويل و     إدارة  إرساء  بأن   وإذ تقر   
تــوفري العمالــة الكاملــة والعمــل الكــرمي للجميــع  باالســتناد إىل شــامل للجميــع، منــصف مطــرد 

وزيادة اإلنتاجيـة وهتيئـة بيئـة مؤاتيـة، مبـا يف ذلـك االسـتثمار العـام واخلـاص ومباشـرة األعمـال                      
 للقـضاء علـى الفقـر وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا           أمران ضرورياناحلرة،  

فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، واالرتقاء مبستويات املعيشة، وبأن املبادرات املتعلقـة باملـسؤولية             
ــام واخلـــاص إىل أقـــصى     االجتماعيـــة للـــشركات هلـــا دور مهـــم يف زيـــادة أثـــر االســـتثمار العـ

 ممكن، حد
ــدول واحلكومــات       وإذ تؤكــد   ــا رؤســاء ال ــتني أوالمه ــضرورة امللحــة الل ــة وال  األولوي

للقضاء على الفقر، على حنو ما أعرب عنه يف الوثـائق اخلتاميـة للمـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات          
 امليدانني االقتصادي واالجتماعي،القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف 

لمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي لعـام        االستعراض الـوزاري الـسنوي ل     إىل   تشريوإذ    
تعزيـز القـدرات اإلنتاجيـة والعمالـة     ”ن موضـوع  أيوليـه بـش  / الذي أجري يف شهر متوز ٢٠١٢

وتــوفري العمــل الالئــق مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر يف ســياق منــو اقتــصادي شــامل للجميــع      
 ،)١١(“ومستدام ومنصف على مجيع املستويات لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

 بتقرير األمني العـام عـن تنفيـذ عقـد األمـم املتحـدة الثـاين للقـضاء                   حتيط علما   - ١  
العمالة الكاملـة وتـوفري فـرص العمـل الكـرمي      ”يف إطار موضوع    ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(على الفقر   
 ؛)١٢(“للجميع

ــد  - ٢   ــر   تعيـــد تأكيـ ــاين للقـــضاء علـــى الفقـ ــدة الثـ ــم املتحـ ــد األمـ    أن هـــدف عقـ
طريقة فعالة ومنسقة، دعم متابعـة حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة            هو أن جيري، ب   ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(

املتفـق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، املتــصلة بالقــضاء علــى الفقــر وتنــسيق  
 الدعم الدويل لتحقيق هذه الغاية؛

_______________ 

ــر )١١( ــستون، امللحــق       : انظ ــسابعة وال ــدورة ال ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ــم الوث ، (A/67/3/Rev.1) ٣رق
 . جيم-الرابع  الفرع

)١٢( A/67/180.  



A/RES/67/224  ٢٠١٧-٢٠٠٨(عقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقر(  
 

5/10 

 يواجههـا  أن القضاء علـى الفقـر هـو أعظـم التحـديات الـيت                تعيد أيضا تأكيد    - ٣  
 الوقت الراهن وشـرط ال غـىن عنـه لتحقيـق التنميـة املـستدامة، وتلتـزم يف هـذا الـصدد                 العامل يف 

 بالعمل على سبيل االستعجال على ختليص البشرية من ربقة الفقر واجلوع؛

عـن   يف املقـام األول    ضرورة أن يتوىل كـل بلـد املـسؤولية           تأكيد كذلكتعيد    - ٤  
دور الـسياسات واالسـتراتيجيات     أمهيـة   ديد علـى     التـش  ميكن يف هذا الـصدد إال     ال  تنميته، وأنه   

الوطنية يف حتقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر، وتسلم بضرورة تكملة اجلهـود الوطنيـة               
إتاحـة مزيـد مـن    فعالـة داعمـة ترمـي إىل     عمليةبربامج وتدابري وسياسات دولية   املتزايدةالفعالة  

ســتراتيجيات اال الظــروف الوطنيــة وكفالــة احتــرام  لبلــدان الناميــة، مــع مراعــاة لفــرص التنميــة 
  الوطنية زمام األمور والسيادة الوطنية؛املتعلقة بتويل السلطات

 باجملتمع الـدويل، مبـا يف ذلـك الـدول األعـضاء، التعجيـل باختـاذ التـدابري                   هتيب  - ٥  
التنميـــة  يف ألهنمـــا يـــؤثران ســـلباالالزمـــة ملعاجلـــة األســـباب اجلذريـــة للفقـــر املـــدقع واجلـــوع   

 االجتماعية واالقتصادية والسياسية؛ 

للقـضاء علـى الفقـر يف إطـار خطـة       العليـا  علـى ضـرورة إيـالء األولويـة         تشدد  - ٦  
 والتحـديات الـيت ينطـوي عليهـا       األمم املتحدة للتنميـة، مـع تأكيـد أمهيـة معاجلـة أسـباب الفقـر                 

طين واحلكــومي الــدويل   علــى املــستويني الــو  مترابطــةباتبــاع اســتراتيجيات متكاملــة منــسقة    
واملستوى املشترك بني الوكاالت، وفقا لنتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة الـيت تعقـدها              

 األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما؛ 

 ضرورة تعزيز الدور القيادي لألمـم املتحـدة يف تـشجيع التعـاون              تكرر تأكيد   - ٧  
لــدويل ألغــراض التنميــة ودورهــا علــى الــصعيد اإلقليمــي، وهــو أمــر بــالغ األمهيــة يف القــضاء    ا

 الفقر؛  على

أن تعزيـز التعـاون اإلقليمـي ودون اإلقليمـي واألقـاليمي ميكـن أن               على   تشدد  - ٨  
منـها تبـادل أفـضل الـسياسات     عـدة   مزايـا  ه يـوفر جلهود للقضاء على الفقر وأنـ    حيفز على بذل ا   

ــة وحــشد واخلــربات والتجــارب  ــة      التقني ــصادية وهتيئ ــرص االقت ــن الف ــد م ــة مزي ــوارد وإتاح  امل
 إلجياد فرص العمل؛ اتية ؤاملالظروف 

للقـضاء علـى الفقـر يف        العليـا  باجملتمع الدويل أن يواصـل إيـالء األولويـة           هتيب  - ٩  
لـيت ينطـوي    والتحـديات ا  األسباب اجلذريـة للفقـر       مع معاجلة إطار خطة األمم املتحدة للتنمية،      

علــى مجيــع املــستويات، وهتيــب بالبلــدان  مترابطــةباتبــاع اســتراتيجيات متكاملــة منــسقة  عليهــا
املاحنة اليت بوسـعها دعـم اجلهـود الوطنيـة الفعالـة الـيت تبـذهلا البلـدان الناميـة يف هـذا الـصدد أن                   

ــائي     تفعـــل  ــا علـــى أســـاس ثنـ ــة ميكـــن التنبـــؤ هبـ ــة كافيـ ــوارد ماليـ ذلـــك مـــن خـــالل تـــوفري مـ
 األطراف؛  متعددو
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 أمهية إقامة الشراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص يف جمموعـة واسـعة         تؤكد  - ١٠  
من اجملاالت للقضاء على الفقر وتوفري العمالة الكاملة املنتجـة والعمـل الكـرمي للجميـع وحتقيـق                  

 التكامل االجتماعي، حسب االقتضاء؛ 

جلميـع   املختارة حبريـة      املنتجة  الكاملة  االلتزام بتعزيز فرص العمالة    تعيد تأكيد   - ١١  
توفري العمل الكرمي للجميع، مع االحتـرام الكامـل للمبـادئ            و ،لفئات احملرومة ها ا في ، مبا الفئات

اإلنــصاف واملــساواة واألمــن والكرامــة، يكفــل فيهــا واحلقــوق األساســية يف العمــل يف ظــروف 
لـي أمـورا عـدة، منـها إجيـاد فـرص       وتعيد أيضا تأكيد ضرورة أن تدعم سياسـات االقتـصاد الك     

، مع إيـالء االعتبـار التـام آلثـار العوملـة وأبعادهـا االجتماعيـة والبيئيـة، وأن هـذه املفـاهيم            العمل
ــدان،      ــع البلـ ــستدامة جلميـ ــة املـ ــسية للتنميـ ــر رئيـ ــن مثوعناصـ ــة    مـ ــدفا ذا أولويـ ــل هـ ــي متثـ فهـ

 الدويل؛  للتعاون

لــتمكني مــن  البالغــة األمهيــةوامــل  علــى أن التعلــيم والتــدريب مــن الع تــشدد  - ١٢  
، وتـسلم يف هـذا الـصدد    بأن القضاء على الفقر ميثـل حتـديا معقـدا   يعيشون يف فقر، مع التسليم    

بالدور الذي تقوم به منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة يف التنـسيق بـني الـشركاء يف                   
ــع ويف تــشجيع وضــع سياســات ا    ــيم للجمي ــوفري التعل ــادرة ت ــيم علــى صــعيد القطاعــات   مب لتعل

 بوسائل منها وضع أدوات تعليمية للمنظمات الشعبية ولواضعي السياسات؛

 بالدور الذي تضطلع به الوكاالت املتخصصة األخرى وصناديق األمـم          تسلم  - ١٣  
املتحدة وبراجمها، مبا يف ذلك منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،                    

 تها يف الدعوة على الصعيد الدويل للقضاء على الفقر، بوسائل منها التعليم والتدريب؛ مبسامه

ــد   - ١٤   ــد تأكي ــة      تعي ــساعدة اإلمنائي ــة بامل ــات املتعلق ــع االلتزام ــاء جبمي  ضــرورة الوف
الرمسية، مبا فيها االلتزامات اليت قطعتها على نفسها بلدان متقدمة النمـو كـثرية بتحقيـق هـدف              

 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل للمـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة إىل                ٠,٧ختصيص نسبة   
 يف املائة من الناتج القـومي       ٠,٥، وبلوغ مستوى ال يقل عن       ٢٠١٥البلدان النامية حبلول عام     

هـدف ختـصيص نـسبة تتـراوح         وحتقيـق ،  ٢٠١٠اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية حبلول عام       
 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسيـة املقدمـة إىل          ٠,٢٠ و   ٠,١٥بني  

 أقل البلدان منوا؛ 

 حتسني نوعية املساعدة اإلمنائية الرمسيـة    املبذولة من أجل  اجلهود  تزايد   ب ترحب  - ١٥  
ــا   ــادة أثرهـ ــةوزيـ ــوهو، يف التنميـ ــصادي     تنـ ــس االقتـ ــابع للمجلـ ــائي التـ ــاون اإلمنـ ــدى التعـ  مبنتـ

 املعنـيني املـستوى   مـن قبيـل عقـد املنتـديني الرفيعـي           واالجتماعي، وتالحظ املبادرات األخـرى،      
، يف مجلة أمور، إعالن باريس بشأن فعاليـة املعونـة وبرنـامج عمـل              اللذين أصدرا  فعالية املعونة ب
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 جهـود   يف تـسهم بـشكل جمـد     لتعـاون اإلمنـائي الفعـال الـيت         من أجـل ا   وشراكة بوسان    )١٣(أكرا
الوطنيـة   املتمثلـة يف الـسيطرة    دان الـيت التزمـت هبـا، بوسـائل منـها اعتمـاد املبـادئ األساسـية                  البل

 أنــه ال توجــد صــيغة واحــدة  تــضع يف اعتبارهــا، وتنــسيقها وإدارهتــا وتــهاومواءمعلــى النتــائج 
ال بـد مـن مراعـاة األوضـاع          وأنـه    ،املساعدةأن تضمن فعالية     من شأهنا    مالئمة جلميع احلاالت  

 ؛ على حنو تامعلى حدة  بلد لكلاخلاصة

لتــصدي للفقــر واجلــوع واألمــن الغــذائي، وتــشجع لامللحــة  بالــضرورة تــسلم  - ١٦  
الزراعيــة والريفيــة وإلنتــاج األغذيــة  للتنميــةاجملتمــع الــدويل علــى تعزيــز التعــاون الــدويل دعمــا  

 أقل البلدان منوا؛ يف وخباصة املنتجني يف البلدان النامية، صغار مبا يشمل  واإلنتاجية الغذائية

 الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة والقطــاع اخلــاص واملؤســسات    تــشجع  - ١٧  
واهليئات املعنية واألفراد الذين يعنيهم األمر على تعزيز التمويل الذي تقدمه األمـم املتحـدة مـن            

 الفقـر علـى    املعنية بالقـضاء علـى   القائمةأجل القضاء على الفقر عن طريق التربع إىل الصناديق   
 ؛)١٤(نطاق املنظومة

 بأن النمو االقتصادي املطرد الشامل للجميـع املنـصف أمـر ال غـىن عنـه                 تسلم  - ١٨  
اصــة يف البلــدان الناميــة، وتؤكــد ضــرورة اســتكمال اجلهــود  وخبللقــضاء علــى الفقــر واجلــوع، 

لة قـدر أكـرب مـن االتـساق     الوطنيـــة املبذولة فـــي هــــذا الصــــدد بتهيئة بيئة دولية مؤاتية وبكفا  
 بني سياسات االقتصاد الكلي والسياسات التجارية واالجتماعية على مجيع املستويات؛ 

 بالدول األعضاء أن تواصل بـذل جهودهـا الطموحـة للـسعي مـن أجـل                 هتيب  - ١٩  
اتباع هنج اجتماعية واقتصادية مستدامة أكثـر مشـوال وإنـصافا وتوازنـا واسـتقرارا وتوجهـا حنـو                   

وتـشدد، آخـذة يف اعتبارهـا أن انعـدام املـساواة يـؤدي إىل انتـشار            لتغلـب علـى الفقـر،       لنمية  الت
 محايـــةوورعايـــة صـــحية  جيـــد حتـــسني ســـبل احلـــصول علـــى تعلـــيم     الفقـــر، علـــى أمهيـــة   

 ؛ جيدتني اجتماعية

، بـدعم   بأن الفقر متعدد األبعاد، وتـدعو احلكومـات الوطنيـة إىل النظـر             تسلم  - ٢٠  
 على حنو أفضل هذا الطابع املتعدد األبعاد؛  جتسد يف وضع تدابري تكميلية ويل،من اجملتمع الد

 مجيع اجلهات املعنية، مبا يف ذلك الـدول األعـضاء ومؤسـسات منظومـة               تدعو  - ٢١  
األمــم املتحــدة ومنظمــات اجملتمــع املــدين املعنيــة، إىل أن تتبــادل املمارســات اجليــدة املتعلقــة         

_______________ 

)١٣( A/63/539املرفق ،. 

العاملي وصندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والصندوق االستئماين املواضيعي         التضامن  مثل صندوق    )١٤(
 . الفقر وصندوق األمم املتحدة االستئماين لألمن البشريللحد من
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 تعاجل أوجه عدم املساواة إنـصافا ملـن يعيـشون يف فقـر مـدقع، وتعـزز                بالربامج والسياسات اليت    
هبـدف اإلسـراع بـوترية       مشاركتهم بصورة نشطة يف تصميم وتنفيذ تلك الـربامج والـسياسات          

التقدم احملرز حنو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتـوفري معلومـات يـستفاد هبـا يف املناقـشات                      
هـذا الـصدد     ، وحتـيط علمـا يف     ٢٠١٥ مرحلـة مـا بعـد عـام          اليت تبحـث سـبيل املـضي قـدما يف         

 ٣  و٢ يفيف طوكيــو  الــذي عقــدلفيــة بنتــائج اجتمــاع املتابعــة املتعلــق باألهــداف اإلمنائيــة لأل  
، وتطلب إىل األمني العام أن يدرج يف تقريره السنوي عـن التقـدم احملـرز        ٢٠١١يونيه  /حزيران

 عا هلذه املمارسات اجليدة؛يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية جتمي

 مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة املعنيــة إىل النظــر يف القيــام  دعوهتــا تكــرر  - ٢٢  
 بأنشطة لتنفيذ العقد الثاين بالتشاور مع الدول األعضاء واجلهات املعنية األخرى؛

 إىل خطة العمل املشتركة بني الوكاالت على نطـاق املنظومـة مـن أجـل                تشري  - ٢٣  
إقليميـة،    وكالـة وصـندوقا وبرناجمـا وجلنـة    ٢١علـى الفقـر الـيت يـشارك فيهـا أكثـر مـن              القضاء  

 ؛عضاء تفاصيل عن تنفيذ خطة العملوتطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل الدول األ

لنظرها يف مسألة القضاء على الفقـر،        العليا ضرورة إيالء األولوية     تعيد تأكيد   - ٢٤  
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٩ املـؤرخ    ٦٣/٢٣٠ا قررته يف القرار     وتكرر يف هذا الصدد تأكيد م     

، إســهاما منــها يف العقــد الثــاين، أي عقــد اجتمــاع للجمعيــة العامــة يف دورهتــا الثامنــة    ٢٠٠٨
والـــستني علـــى أرفـــع مـــستوى سياســـي مالئـــم، يركـــز علـــى عمليـــة االســـتعراض املخصـــصة  

 عقد االجتماع والقيـام باألنـشطة       للموضوع املتصل مبسألة القضاء على الفقر، وتؤكد ضرورة       
 ٢٠١٣-٢٠١٢التحضريية يف حدود مستوى امليزانية الذي اقترحه األمني العام لفترة الـسنتني             

 وضرورة تنظيم ذلك بأقصى درجات الفعالية والكفاءة؛ 

 اســتمرار ارتفــاع معــدالت البطالــة والعمالــة الناقــصة،      تالحــظ مــع القلــق    - ٢٥  
جــة لألزمــة املاليــة واالقتــصادية العامليــة، وتــسلم بــأن تــوفري العمــل  الــشباب، نتي بــنيســيما  وال

الكــرمي للجميــع يظــل أحــد أفــضل الــسبل للخــروج مــن حلقــة الفقــر، وتــدعو يف هــذا الــصدد   
البلدان املاحنة واملنظمات املتعددة األطراف والشركاء اآلخرين يف التنمية إىل مواصـلة مـساعدة             

لناميــة، علــى اعتمـاد سياســات تتماشــى مــع امليثــاق العــاملي  الـدول األعــضاء، وخباصــة البلــدان ا 
لتوفري فـــرص العمل الـــذي اعتمده مؤمتـــر العمل الـدويل يف دورتـه الثامنـة والتـسعني، بوصـفه       
إطــارا عامــا ميكــن لكــل بلــد أن يــصوغ يف سياقـــــه جمموعــة الــسياسات الــيت تناســب خصيــصا  

االنتعــاش الــذي يتــيح فــرص عمــل كــثرية وتعزيــز  حالتــه وأولوياتــه الوطنيــة مــن أجــل تــشجيع  
 املستدامة؛  التنمية
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 الدول األعضاء على التصدي للتحدي العاملي املتمثل يف بطالـة الـشباب             حتث  - ٢٦  
عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب، حيثما كانوا، فرصة حقيقيـة إلجيـاد عمـل                

سـتراتيجية عامليـة بـشأن عمالـة الـشباب،       وضـع ا ضـرورة كرمي منـتج، وتؤكـد يف هـذا الـسياق        
باالستناد، يف مجلة أمور، إىل امليثاق العاملي لتوفري فرص العمل وإىل نداء منظمة العمل الدوليـة                

 من أجل العمل؛

 اجملتمع الدويل على دعم البلدان النامية يف جهودها الرامية إىل القـضاء            تشجع  - ٢٧  
 هـشة، هبـدف   أوضـاعا ء واألشـخاص الـذين يعيـشون    متكـني الفقـرا   والتـشجيع علـى  على الفقر   

 األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وحتـسني سـبل           هـا حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا في        
 حتــول دوناحلــصول علــى التمويــل والتمويــل البــالغ الــصغر واالئتمانــات وإزالــة العوائــق الــيت    

العمالـة الكاملـة    حتقيقووتنمية الزراعة املستدامة  املنتجةاالستفادة من الفرص وتعزيز القدرات     
ويف بـذل جهـود إضـافية علـى الـصعيد الـوطين لوضـع               للجميـع،    الكـرمي واملنتجة وتوفري العمـل     

حلمايــة االجتماعيــة، وحتــيط مــن اسياســات اجتماعيــة فعالــة، مبــا يف ذلــك تــوفري احلــدود الــدنيا 
ــة    ــدنيا  ٢٠٢رقــم علمــا يف هــذا الــصدد بتوصــية منظمــة العمــل الدولي  فيمــا يتعلــق باحلــدود ال

 ؛  على الصعيد الوطينللحماية االجتماعية

 اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك منظومـة األمـم املتحـدة، علـى تنفيـذ الوثـائق                  حتث  - ٢٨  
 اخلتامية املتعلقة باألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛ 

 اجملتمـع الـدويل، مبـا يف ذلـك منظومـة األمـم املتحـدة، علـى تنفيـذ                    ضاحتث أيـ    - ٢٩  
، دعمـا   )١٥(الوثيقة اخلتامية للمؤمتر املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وتأثريهـا يف التنميـة            

 ألهداف العقد الثاين؛

 مبؤسسات منظومة األمم املتحدة املعنية أن تدعم، يف نطـاق واليـة كـل               هتيب  - ٣٠  
ــدراهتا         ــز ق ــها، يف تعزي ــى طلب ــاء عل ــدول األعــضاء، بن ــوارد املتاحــة هلــا، ال ــها ويف حــدود امل من

يتعلــق بــسياسات االقتــصاد الكلــي واســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة مــن أجــل املــسامهة يف   فيمــا
 حتقيق أهداف العقد الثاين؛

لـى الفقـر     بالـدول األعـضاء واجلهـات املعنيـة أن تعـاجل مـسألة القـضاء ع                هتيب  - ٣١  
 ؛٢٠١٥عند وضع خطة التنمية ملا بعد عام 

 علــى زيــادة التقــارب والتعــاون فيمــا بــني الوكــاالت داخــل منظومــة   تــشجع  - ٣٢  
األمــم املتحــدة يف تبــادل املعــارف وتعزيــز احلــوار يف جمــال الــسياسات وتيــسري التــآزر وحــشد    

_______________ 

 .املرفق، ٦٣/٣٠٣القرار  )١٥(
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الـيت يقـوم عليهـا برنـامج تـوفري      األموال وتقدمي املساعدة التقنية يف جماالت السياسات الرئيـسية      
ــة،       العمــل الكــرمي وتعزيــز اتــساق الــسياسات علــى نطــاق املنظومــة فيمــا يتعلــق مبــسائل العمال

 بوسائل منها تفادي ازدواجية اجلهود؛

ــد    تقــرر  - ٣٣   ــة والــستني البن ــدورهتا الثامن  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل
يف  “)٢٠١٧-٢٠٠٨(الثـاين للقـضاء علـى الفقـر         تنفيذ عقـد األمـم املتحـدة        ”الفرعي املعنون   

، وتطلـب إىل األمـني العـام أن         “القـضاء علـى الفقـر وقـضايا إمنائيـة أخـرى           ”إطار البند املعنون    
  .يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار

  ٦١اجللسة العامة 
  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١

  


