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    ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])Add.1 و A/67/L.49( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[
  

  دور األمم املتحدة يف إقامة نظام إنساين عاملي جديد  - ٦٧/٢٣٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 ٥٧/١٢ و ٢٠٠٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٩ املــؤرخ ٥٥/٤٨ إىل قراراهتــا إذ تــشري  
ــؤرخ  ــاين ١٤امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ــؤرخ ٦٢/٢١٣ و ٢٠٠٢ن ــانون األول٢١ امل ــسمرب / ك دي
  ،٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ املؤرخ ٦٥/١٢٠ و ٢٠٠٧

 إىل مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وإىل وثيقتـه اخلتاميـة املعنونـة              وإذ تشري أيضا    
  ،)١(“نصبو إليهاملستقبل الذي ”

ن الــسالم واألمــن والتنميــة وحقــوق اإلنــسان هــي دعــائم منظومــة األمــم    بــأوإذ تقــر  
املتحدة وأسس األمن اجلماعي والرفاه وبأن التنمية والسالم واألمـن وحقـوق اإلنـسان عناصـر                

  مترابطة يعزز كل منها اآلخر،
 أن التنمية هدف أساسي يف حد ذاتـه وأن التنميـة املـستدامة متثـل، يف                 تعيد تأكيد وإذ    
ــ ــة، عنــــصرا رئيــــسيا  جوانبــ ــة والبيئيــ ــام ألنــــشطة  يف اها االقتــــصادية واالجتماعيــ ــار العــ إلطــ
  املتحدة، األمم

 يـشكالن حمـور التنميـة املـستدامة،     موالتنميـة الكاملـة لقـدراهت      النـاس  بأن رفاه    وإذ تقر   
  الدويل لبلوغ تلك الغاية،على الصعيد لتعاون واقتناعا منها بالضرورة امللحة ل

 إزاء اســتمرار التفــاوت بــني األغنيــاء والفقــراء واســتفحاله، الغ القلــقوإذ يــساورها بــ  
سواء داخل البلدان أو فيما بينها، وإزاء ما يترتب على ذلك التفـاوت مـن آثـار سـلبية بالنـسبة              

  لتنمية البشرية يف العامل بأسره،لتعزيز ا

_______________ 

 .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )١(
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ــا    ــيت أوليــت  وإذ تأخــذ يف اعتباره ــة ال ــساواة يف خطــة التن ل األمهي ــة  عــدم امل ــة العاملي مي
 علـى   للقـضاء  منـصفة شـاملة للجميـع      إجياد هنـج إمنائيـة       من أجل  اجلهود   وضرورة مواصلة بذل  
  الفقر وعدم املساواة،

 بالعمــل الــذي تــضطلع بــه منظومــة األمــم املتحــدة واجلهــات الفاعلــة  وإذ حتــيط علمــا  
  عدم املساواة،ل إليالء قدر أكرب من االهتماماألخرى 
ــة  وعــدم تكــافؤ تعــدد األبعــاد لعــدم املــساواة   الطــابع املوإذ تؤكــد    الفــرص االجتماعي

مع اجلهود املبذولة للقـضاء علـى الفقـر       ترابطهماأوجه التعقيد اليت ينطوي عليها      وواالقتصادية  
 وخباصـة التمتع التام حبقوق اإلنـسان،      كفالة  وتنمية مستدامة و   منصفمطرد شامل   حتقيق منو   و

  شة،يعيشون يف أوضاع ه بالنسبة ملن
 مـن انتـشار عـدم املـساواة بـني اجلنـسني بأشـكال خمتلفـة يف أحنـاء            وإذ يساورها القلق    

 مـن مؤشـرات   وفقا للعديدضعف ما حتققه املرأة بالنسبة للرجل     يف    يتجلى  ما غالبا الذيالعامل  
  االجتماعية، ميةالتن

ــا    ــضع يف اعتباره ــام حتق     وإذ ت ــبريا أم ــا ك ــشكل عائق ــا زال ي ــساواة م ــدم امل ــق  أن ع ي
األهداف اإلمنائية لأللفيـة وأن اجلهـود املبذولـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا،                     

 عالقـة عـدم    يف الغالـب   يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية، ال تأخذ يف احلسبان بقدر كـاف            مبا
  املساواة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية وأثره فيها، 

نمـو اقتـصادي    ب النـهوض حتقيق التنمية املـستدامة بـسبل منـها          ضرورة تعيد تأكيد وإذ    
 وحتقيـق مـن أوجـه عـدم املـساواة         واحلـد فرص للجميع   مزيد من ال   وإتاحةمطرد شامل منصف    

ــة منــصفة    ــة اجتماعي ــاعي  تنمي ــة اإلدمــاج االجتم ــة   وكفال املــستدامة وتــشجيع اإلدارة املتكامل
  للموارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية،

مـن   للحـد  كل منها األخرى  كمل  ت تشجيع انتهاج سياسات متسقة      بضرورة روإذ تق   
هــذه الــسياسات يف أنــشطة مؤســسات األمــم املتحــدة وبراجمهــا مراعــاة عــدم املــساواة وتعمــيم 

  تكامل األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة على حنو أكثر فعالية، وكفالة
 األعـضاء كافـة ومنظومـة األمـم          بالعمـل الـذي تقـوم بـه بالفعـل الـدول            وإذ تقر أيـضا     

املتحدة وغريها من احملافل واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة، وبالتقـدم احملـرز مـن أجـل                    
  األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية،  حتقيق

  ؛)٢( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  
_______________ 

)٢( A/67/394.  
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لوثائق اخلتامية جلميع املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة الـيت          على أن ا   تشدد  - ٢  
تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتمـاعي وامليـادين املتـصلة هبمـا وااللتزامـات                
الــواردة فيهــا، مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، الــيت زادت الــوعي باملكاســب احلقيقيــة  

 التنمية وال تـزال تـشكل مـصدرا لتحقيـق املزيـد مـن تلـك املكاسـب وأدت                    واهلامة اليت حتققها  
دورا هاما يف تكوين رؤية إمنائية واسعة وتشكل إطارا شامال ألنـشطة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة،           
تظل هامة للغاية، وتكرر بقوة تأكيد عزمها على كفالـة التنفيـذ التـام يف الوقـت املناسـب هلـذه                 

  اللتزامات؛الوثائق اخلتامية وا
 زادا مـن أمهيـة التعـاون الـدويل     التـرابط  بأن تسارع وترية العوملة وتزايد    تسلم  - ٣  

يف  وتعدديــة األطــراف يف مواجهــة التحــديات العامليــة وإجيــاد حلــول للمــشاكل املــشتركة، مبــا  
  تأثري العوملة يف التنمية ورفاه اإلنسان؛ تفاوتذلك املشاكل النامجة عن 

 تعزيــــز رفــــاه اإلنــــسان واالســــتفادة بالكامــــل مــــن رةضــــروعلــــى  تــــشدد  - ٤  
  البشرية؛ الطاقات
 أن امللكيـة والقيـادة الـوطنيتني أمـران ضـروريان يف عمليـة التنميـة                 تعيد تأكيد   - ٥  

وأنه ال وجود لنهج واحد يناسب اجلميع، وتكرر تأكيد أنـه يف حـني أن كـل بلـد مـسؤول يف          
التـشديد  هذا الصدد إال إعـادة      يف   ميكنتماعية وأنه ال    املقام األول عن تنميته االقتصادية واالج     

أصـبحت  على أمهية دور السياسات الوطنيـة واملـوارد احملليـة واالسـتراتيجيات الوطنيـة للتنميـة،         
الستغالل الفعـال   ل ميكن ومن مث االقتصادات احمللية اآلن مترابطة مع النظام االقتصادي العاملي،         

اعد البلــدان علــى مكافحــة الفقــر، وأنــه يلــزم دعــم اجلهــود لفــرص التجــارة واالســتثمار أن يــس
تكمــل اإلجــراءات  مؤاتيــةعلــى املــستوى الــوطين ببيئــة وطنيــة ودوليــة يف جمــال التنميــة املبذولــة 

  واالستراتيجيات الوطنية؛
 االلتـزام بالـسياسات الـسليمة واإلدارة الرشـيدة علـى مجيـع              تعيد أيضا تأكيـد     - ٦  

ــان   ــستويات وســيادة الق ــة      امل ــوال الدولي ــدفقات رؤوس األم ــادة ت ــة وزي ــوارد احمللي ــة امل ون وتعبئ
وكفالــة االســتثمار طويــل األجــل يف رأس املــال البــشري واهلياكــل األساســية وتعزيــز التجــارة   
الدولية بوصفها حمركا للنمـو االقتـصادي والتنميـة وتعزيـز تـسخري التعـاون املـايل والـتقين علـى                     

 والتمويــل املــستدام للــديون وختفيــف عــبء الــدين اخلــارجي  الــصعيد الــدويل ألغــراض التنميــة
  واالتساق بني النظم النقدية واملالية والتجارية الدولية؛ الترابطوتعزيز 

 بأن عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها يـشكل مـصدر قلـق جلميـع                تسلم  - ٧  
ا متناميـا لـه آثـار متعـددة     ميثل حتـدي   البلدان بصرف النظر عن مستوى التنمية الذي بلغته، وبأنه        
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ــا،       يف ــا دوليـ ــق عليهـ ــة املتفـ ــداف اإلمنائيـ ــة واألهـ ــصادية واالجتماعيـ ــات االقتـ ــق اإلمكانـ حتقيـ
  ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية؛ يف مبا

الـنظم  بني    واالتساق الترابطتعزيز  لاجلهود  بذل   مواصلة   بضرورة تسلم أيضا   - ٨  
 ، وتكـرر تأكيـد أمهيـة ضـمان انفتـاح          وتكثيـف تلـك اجلهـود     النقدية واملالية والتجاريـة الدوليـة       

 كفالـة ل التنميـة  املبذولة يف جمالهود الوطنية اجل ونزاهتها ومشوهلا للجميع، مبا يكمل      تلك النظم 
 وحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليـا، مبـا فيهـا            منصف منو اقتصادي مطرد شامل      حتقيق

  ؛األهداف اإلمنائية لأللفية
تركيـز االهتمـام علـى االحتياجـات اخلاصـة لـشعوب             بـضرورة  تسلم كـذلك    - ٩  

، وتـسلم   وتفاقمـه  االقتـصادي واالجتمـاعي القـائم    اتساع نطاق التفاوت  البلدان النامية، وعلى    
كذلك بأن التفاوت داخل البلدان وفيما بينها، مبا يف ذلك بني البلدان املتقدمة النمـو والبلـدان                 

علـى   قائمـا ني األغنياء والفقراء وبني سكان الريف وسكان احلضر مـا زال             ب والتفاوتالنامية،  
   ويلزم معاجلته؛حنو واسع النطاق

 بأن القضاء على الفقـر هـو أحـد أكـرب التحـديات الـيت يواجههـا العـامل                    تسلم  - ١٠  
اليوم، وخباصة يف أفريقيا ويف أقل البلـدان منـوا وبعـض البلـدان ذات الـدخل املتوسـط، وتـشدد                     

العمالـة   تـوفري ، مبـا يف ذلـك   منـصف  منـو اقتـصادي مـستدام شـامل     التعجيـل بتحقيـق  ى أمهية  عل
  الكاملة واملنتجة وفرص العمل الكرمي للجميع؛

ــدم املــــساواة  تــــشدد  - ١١   ــة للتــــصدي لعــ ــود املبذولــ ــة اجلهــ ــع   علــــى أمهيــ جبميــ
  وأبعاده؛ جوانبه

وإتاحتـهما، وتـشجع    توسيع نطـاق التعلـيم والتـدريب        ل الضرورة امللحة  تؤكد  - ١٢  
إىل تيـسري حـصول اجلميـع علـى التعلـيم الثـانوي وإىل إتاحـة فـرص التعلـيم                     اليت هتـدف  الربامج  
أوسع، مبـا يـستجيب الحتياجـات سـوق العمـل، وفقـا لواقـع كـل بلـد                    على نطاق اجليد  العايل  

  لتحديات اإلمنائية اليت يواجهها؛وا
  بشأن حمـددات الـصحة      القطاعات الدول األعضاء إىل اتباع هنج متعدد      تدعو  - ١٣  

 مراعـاة  حـسب االقتـضاء   بطرق مـن بينـها   داخل القطاعات، ددات  احمل والعمل على بلورة تلك   
 يف  احملــددات االجتماعيــة والبيئيــة واالقتــصادية للــصحة أخــذ مــع يف مجيــع الــسياسات الــصحة
يـة املـستدامة،     حتقيـق التنم    على والعمل احلد من عدم تكافؤ اخلدمات الصحية     ، هبدف   احلسبان

إلعطــاء دفعــة أخــرية للجهــود  احملــددات االجتماعيــة  ضــوء يفوتؤكــد الــضرورة امللحــة للعمــل
  حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛ املبذولة من أجل
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 اجلهـات املعنيـة األخـرى     ، بالتعـاون مـع      على أن تقـوم     الدول األعضاء  تشجع  - ١٤  
ــضاء،   ــد االقت ــاعن ــصحي  اللتخطيط ب ــا ال ــال نظمه ــوفري ال إىلة نتق ــة ت ــع تغطي ــصحية للجمي  أو ال

 تقـــدمي ظـــمنيف االســـتثمار يف يف الوقـــت ذاتـــه االســـتمرار و مواصـــلة التخطـــيط هلـــذا الغـــرض
ولتلبيــة واحلفــاظ علــى ذلــك   وحتــسينها نطــاق اخلــدماتلتوســيع هــاتعزيزوة ي الــصحاخلــدمات

  ؛كايفال بالقدرلسكان لاالحتياجات الصحية 
  للتصدي لعدم املساواة؛ حثيثةجهود  بذل  بالدول األعضاءهتيب  - ١٥  
عـدم املـساواة، وتـسلم    ل التـصدي  باجلهود اليت يبذهلا كـثري مـن البلـدان يف     تقر  - ١٦  

  بضرورة تعزيز اجلهود الدولية لتكملة اجلهود الوطنية يف هذا اجملال؛
لتصدي لعدم املساواة وعلـى النظـر      لهود  اجل على بذل  الدول األعضاء    تشجع  - ١٧  

ــد  ــشراكة مــع   عن ــدابري، بال ــة ت ــضاء يف مجل ــة االقت ــرامج  اجلهــات املعني ــها وضــع ب ــشجيع، من  لت
 وتنفيــذ احلــدود الــدنيا للحمايــة االجتماعيــة أو توســيع ومتكينــهماجملتمــع  أفــرادمــشاركة مجيــع 

  نطاق برامج احلماية االجتماعية القائمة؛
يـة، بوضـع نظـم       احلكومات علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع الكيانـات املعن             حتث  - ١٨  

للحماية االجتماعية تدعم املشاركة يف سوق العمل وتتصدى ألوجه عدم املساواة واالسـتبعاد             
منها، وأن تزيد مـن فعاليـة تلـك الـنظم وتغطيتـها أو توسـع نطاقهمـا حـسب                     وحتداالجتماعي  

ل  العـاملني يف قطـاع االقتـصاد غـري النظـامي، وتـدعو منظمـة العمـ                 للجميع، مبن فيهم  االقتضاء  
الدوليــة إىل تعزيــز اســتراتيجياهتا للحمايــة االجتماعيــة وسياســاهتا املتعلقــة بتوســيع نطــاق تغطيــة 

 الظـروف الوطنيـة،   آخـذة يف احلـسبان   الضمان االجتماعي، وحتث احلكومات علـى أن تركـز،          
على احتياجات السكان الذين يعيـشون يف فقـر أو املعرضـني للفقـر، وأن تـويل اهتمامـا خاصـا           

ســتفادة اجلميــع مــن نظــم الــضمان االجتمــاعي األساســية، مبــا يف ذلــك إعمــال احلــدود ملــسألة ا
للتـصدي للفقـر والـضعف، وحتـيط         عامـة الدنيا للحماية االجتماعية، اليت ميكن أن توفر قاعـدة          

للحمايـة االجتماعيـة    الوطنيـة    املتعلقـة باحلـدود الـدنيا        ٢٠٢ رقـم    علما يف هذا الصدد بالتوصية    
  ؛٢٠١٢نيه وي/ حزيران١٤يف اليت عقدت  ١٠١ يف دورته متر العمل الدويلاليت اعتمدها مؤ

 يف على إيالء مزيد من النظر لتأثري التفـاوت االجتمـاعي واالقتـصادي              تشجع  - ١٩  
التنمية، مبا يف ذلك يف تصميم االستراتيجيات اإلمنائية وتنفيذها، وتشجع أيضا يف هـذا الـصدد                

ــة    مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة امل  ــة وغريهــا مــن املنظمــات الوطني ــة واللجــان اإلقليمي عني
  على إجراء مزيد من البحوث التحليلية والتجريبية؛بصفة خاصة والدولية 
مـن عـدم املـساواة       احلـد  لـضرورة  علـى إيـالء االعتبـار املناسـب          تشجع أيـضا    - ٢٠  

  ؛٢٠١٥ وضع خطة التنمية ملا بعد عام لدى
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 ودون اإلقليمـي واألقـاليمي ميكـن أن ييـسر تبـادل              بـأن التعـاون اإلقليمـي      تقر  - ٢١  
املعــارف واخلــربات ويعــزز اســتعمال املــوارد بأقــصى درجــة مــن الفعاليــة هبــدف حتقيــق التنميــة  

  من عدم املساواة؛ واحلدالبشرية 
مناقــشة مواضــيعية غــري  عقــددعو إىل  إىل رئــيس اجلمعيــة العامــة أن يــ تطلــب  - ٢٢  

لتـصدي  ل،  اجلهـات املعنيـة   ملوارد املتاحة، بالتشاور مـع مجيـع        ، يف حدود ا   ٢٠١٣رمسية يف عام    
  ملسألة عدم املساواة؛

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والـستني              تطلب  - ٢٣  
  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

بنـد   أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا التاسـعة والـستني ال                 تقــرر  - ٢٤  
  .“دور األمم املتحدة يف إقامة نظام إنساين عاملي جديد”املعنون 

  ٦١اجللسة العامة 
  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١

  


