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  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  

  ])A/69/480(على تقرير اللجنة الثالثة  بناء[

  

تنفيذ نتائج مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة ونتـائج دورة         - ٦٩/١٤٣
  اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة والعشرين

  

  ،إن اجلمعية العامة  

قـــد يف كوبنـــهاغن ؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة االجتماعيـــة، الـــذي عإىل مـــ إذ تشـــري  
ــرة مـــــن  يف ــارس  ١٢إىل  ٦الفتـــ ــتثنائية  ١٩٩٥آذار/مـــ ــة االســـ ــة العامـــ ، وإىل دورة اجلمعيـــ

مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة ومـا بعـده: حتقيـق التنميـة          ”والعشرين، املعنونة  الرابعة
قــدت يف جنيــف يف الفتــرة   ، الــيت ع“يتحــول إىل العوملــة االجتماعيــة للجميــع يف ظــل عــامل    

  ،٢٠٠٠متوز/يوليه   ١حزيران/يونيه إىل   ٢٦  من

وبرنــامج العمــل  ،أن إعــالن كوبنــهاغن بشــأن التنميــة االجتماعيــة  وإذ تؤكــد جمــددا  
، واملبـادرات األخـرى مــن أجـل التنميـة االجتماعيــة     )١(ملـؤمتر القمـة العـاملي للتنميــة االجتماعيـة    

، وإجـراء حـوار عـاملي    )٢(اعتمدا اجلمعيـة العامـة يف دورـا االسـتثنائية الرابعـة والعشـرين       اليت
ــة، تشــكل     ــة االجتماعي ــها متواصــل بشــأن مســائل التنمي ــة   اإلطــاركل ــز التنمي األساســي لتعزي

  والدويل، االجتماعية للجميع على الصعيدين الوطين

ــة  وإذ تشــري   ــه وإىل   )٣(إىل إعــالن األمــم املتحــدة لأللفي واألهــداف اإلمنائيــة الــواردة في
االلتـزامات اليت جرى التعهـد ا يف مؤمترات القمـة واملؤمترات الرئيسيـة والدورات االسـتثنائية  

_______________ 

منشـورات األمـم   ( ١٩٩٥آذار/مـارس   ١٢-٦مؤمتر القمة العاملي للتنميـة االجتماعيـة، كوبنـهاغن،     تقرير )١(
 ، املرفقان األول والثاين.١الفصل األول، القرار  )،A.96.IV.8املتحدة، رقم املبيع 

 .، املرفق٢٤/٢-القرار دإ  )٢(

 .٥٥/٢القرار   )٣(
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اليت عقدا األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا االلتزامـات الـيت جـرى التعهـد ـا يف مـؤمتر القمـة العـاملي             
٢٠٠٥ لعام

 يـع املسـتوى للجمعيـة العامـة املعـين باألهـداف اإلمنائيـة       ويف االجتماع العام الرف )٤(

ملتابعـة اجلهـود املبذولـة     ٢٠١٣مناسبة اخلاصة اليت نظمت يف عام تامية للاخل والوثيقة )٥(لأللفية
  ،)٦(لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

املتعلـق   ٢٠٠٣حزيران/يونيـه   ٢٣بـاء املـؤرخ    ٥٧/٢٧٠إىل قرارهـا   وإذ تشري أيضـا   
تنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنسقني لنتـائج املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها        بال

  األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،

املعنــــون  ٢٠٠٩متوز/يوليــــه  ٩املــــؤرخ  ٦٣/٣٠٣إىل قرارهــــا  وإذ تشــــري كــــذلك  
  ،“االقتصادية العاملية وتأثريها يف التنميةالوثيقة اخلتامية للمؤمتر املتعلق باألزمة املالية و”

ــاعي   وإذ ترحــب    ــس االقتصــادي واالجتم ــرار ال ــأن   بق يكــون موضــوع  القاضــي ب
األولويـة لـدورة    املوضـوع ذا  “إعادة النظر يف التنمية االجتماعية وتعزيزها يف العـامل املعاصـر  ”

  ،)٧(جتماعيةلجنة التنمية االل ٢٠١٦-٢٠١٥االستعراض وإقرار السياسات للفترة 

إىل اإلعــالن الــوزاري الــذي اعتمــد يف اجلــزء الرفيــع املســتوى مــن الــدورة    وإذ تشــري  
 اإلنتاجيـة تعزيز القـدرات  ”، املعنون ٢٠١٢املوضوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي لعام 

شــامل مــن أجــل القضــاء علــى الفقــر يف ســياق منــو اقتصــادي    الالئــقالعمــل تــوفري العمالــة وو
“منصف على مجيع املستويات لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةمطرد وللجميع و

)٨(،  

ــاً     ــري أيضـ ــتوى     وإذ تشـ ــع املسـ ــزء الرفيـ ــد يف اجلـ ــذي اعتمـ ــوزاري الـ ــالن الـ إىل اإلعـ
ــن ــام     م ــس االقتصــادي واالجتمــاعي لع ــدورة املوضــوعية للمجل ــون ٢٠١٣ال تســخري ”، املعن

ثقافية لتعزيـز التنميـة املسـتدامة وحتقيـق األهـداف      والتكنولوجيا واالبتكار واإلمكانيات ال العلم
“اإلمنائية لأللفية

)٩(،  

_______________ 

 .٦٠/١القرار   )٤(

 .٦٥/١القرار   )٥(

  .٦٨/٦القرار   )٦(

 .٢٠١٤/٣انظر قرار الس االقتصادي واالجتماعي   )٧(

، (A/67/3/Rev.1) ٣ون، امللحـــق رقـــم الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الســـابعة والســـت  :انظـــر )٨(
 الرابع، الفرع واو.  الفصل

 )، الفصل السادس، الفرع هاء.A/68/3/Rev.1( ٣الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٩(
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إىل اإلعـــالن الـــوزاري الـــذي اعتمـــد يف اجلـــزء الرفيـــع املســـتوى  وإذ تشـــري كـــذلك   
التصــدي للتحــديات ”عــن موضــوع  ٢٠١٤دورة الــس االقتصــادي واالجتمــاعي لعــام  مــن

ومن أجـل احلفـاظ    ٢٠١٥ائية لأللفية يف عام القائمة واملستجدة من أجل حتقيق األهداف اإلمن
“على مكاسب التنمية يف املستقبل

)١٠(،    

ــوفري فــرص العمــل    وإذ تالحــظ   ــة املتعلــق بت ــامج منظمــة العمــل الدولي ــق أن برن ، الالئ
بأهدافــه االســتراتيجية األربعــة، لــه دور هــام يف حتقيــق هــدف تــوفري العمالــة الكاملــة واملنتجــة   

يف تــوفري احلمايــة االجتماعيــة،   املتمثــل  جميــع، مبــا يف ذلــك هدفــه    لل الالئــقوفــرص العمــل  
ــة مــن أجــل      حســبما أعيــد تأكيــده يف إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة االجتماعي

، الذي مت فيه التسـليم بالـدور املتميـز الـذي تضـطلع بـه املنظمـة يف العمـل علـى          )١١(عادلة عوملة
 تنــهض ــا يف مســاعدة دوهلــا األعضــاء فيمــا تبذلــه مــن حتقيــق عوملــة منصــفة وباملســؤولية الــيت

  امليثاق العاملي لتوفري فرص العمل،  جهود، ويف

علــى ضــرورة تعزيــز دور جلنــة التنميــة االجتماعيــة يف متابعــة واســتعراض    وإذ تشــدد  
ــتثنائية الرابعـــة    مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة االجتماعيـــة ونتـــائج دورة اجلمعيـــة العامـــة االسـ

ــآراء شــرين، وإذ ترحــب  والع ــة ب ــيت نوقشــت اللجن ــة    يف ال ــة واخلمســني والثاني ــا احلادي دورتيه
تتطلـع إىل معرفـة آراء اللجنـة    إذ و ،٢٠١٥إعداد خطة التنميـة ملـا بعـد عـام      واخلمسني، بشأن

  ،٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام عن املناقشات اجلارية بشأن 

، الذي رحبـت فيـه   ٢٠١٤ول/سبتمرب أيل ١٠املؤرخ  ٦٨/٣٠٩قرارها  إىلوإذ تشري   
أن  تقـرر و ،)١٢(املسـتدامة  التنميـة  بأهـداف الفريق العامل املفتوح بـاب العضـوية املعـين    بتقرير 
الـذي   الرئيسـي  هـو األسـاس   تقريـر الالوارد يف املفتوح باب العضوية مقترح الفريق العامل يكون 

بأنـه  مـع التسـليم    ،٢٠١٥ة ملا بعد عـام  يستند إليه إدماج أهداف التنمية املستدامة يف خطة التنمي
مــدخالت أخــرى يف عمليــة التفــاوض احلكوميــة الدوليــة يف الــدورة التاســعة والســتني    يف ســينظَر

  ،العامة  للجمعية

بأن املواضـيع الرئيسـية الثالثـة للتنميـة االجتماعيـة، أي القضـاء علـى الفقـر          تسلّموإذ   
للجميـع وحتقيـق اإلدمـاج االجتمـاعي،      الالئـق مـل  وتوفري العمالـة الكاملـة واملنتجـة وفـرص الع    

_______________ 

 .)، الفصل السادس، الفرع واوA/69/3/Rev.1( ٣الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )١٠(

)١١(  A/63/538-E/2009/4.املرفق ، 

)١٢(  A/68/970  وCorr.1.  
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مواضــيع مترابطــة يعــزز كــل منــها اآلخــر، وبالتــايل يلــزم يئــة بيئــة مؤاتيــة لتحقيــق مجيــع             
  األهداف الثالثة يف وقت واحد،  هذه

بضـــرورة أن ترتكـــز التنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة علـــى ـــج   م أيضـــاوإذ تســـلّ  
  الناس،  حموره

مــن أن اآلثــار الســلبية الــيت ال تــزال قائمــة لألزمــة املاليــة   القلــق وإذ تعــرب عــن بــالغ  
واالقتصادية العاملية وتقلب أسعار الطاقة واملواد الغذائية والتحـديات الـيت يطرحهـا تغـري املنـاخ      

  تعرقل حتقيق أهداف التنمية االجتماعية،

ا يف ذلــك تقلــب بالطــابع املعقــد حلالــة انعــدام األمــن الغــذائي املســتمرة، مبــ  موإذ تســلّ  
ر أسعار املواد الغذائية، نتيجة لتضافر عدة عوامل رئيسـية، هيكليـة وظرفيـة علـى السـواء، وتـأثُّ      

ــاخ         ــري املن ــاف والتصــحر وتغ ــي واجلف ــدهور البيئ ــها الت ــل من ــك ســلبا أيضــا مبجموعــة عوام ذل
م تسـلّ  الصـعيد العـاملي ووقـوع الكـوارث الطبيعيـة وعـدم تـوفر التكنولوجيـا الالزمـة، وإذ          على

 مـن  أيضا بضرورة وجـود التـزام قـوي مـن جانـب احلكومـات الوطنيـة واتمـع الـدويل ككـل          

أجل مواجهة األخطار الرئيسية اليت دد األمـن الغـذائي وضـمان أال تـؤدي السياسـات املتبعـة       
  يف جمال الزراعة إىل اإلخالل بالتجارة وتفاقم حدة انعدام األمن الغذائي،

لة تعمـــيم مراعـــاة التنميـــة املســـتدامة يف مجيـــع املســـتويات  بضـــرورة مواصـــ وإذ تقـــر  
طريق حتقيـق التكامـل بـني اجلوانـب االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة وبالصـلة الـيت تـربط            عن

  بينها، وصوال إىل حتقيق التنمية املستدامة جبميع أبعادها،

اقتصــادي ضــرورة حتقيـق التنميــة املسـتدامة عــن طريـق تشــجيع منـو      وإذ تؤكـد جمـددا    
منصف ويئة مزيد من الفرص للجميع واحلد من أوجه عـدم املسـاواة   شامل للجميع ومطرد و

ورفع مستويات املعيشة األساسية وتعزيز التنمية االجتماعية على حنو منصف وشـامل للجميـع   
  والنهوض باإلدارة املتكاملة املستدامة للموارد الطبيعية،

فقر املدقع ال يـزال منتشـرا يف مجيـع بلــــدان العـامل،      من أن ال وإذ يساورها بالغ القلق  
ــاهره،          ــد اتســع وأن مظ ــه ق ــة، وأن نطاق ــة والثقافي ــها االقتصــادية واالجتماعي ــت حالت ــا كان أي
كــاجلوع وســوء التغذيــة واالجتــار بالبشــر واملــرض وانعــدام الســكن الالئــق واألميــة، قــد زادت  

ذي تنـوه فيـه بالتقـدم الكـبري احملـرز يف أحنـاء       حدة بوجه خاص يف البلدان الناميـة، يف الوقـت الـ   
  املدقع،  عديدة من العامل يف جمال مكافحة الفقر
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ــاء القــدرات يف جمــال     تســلّموإذ    ــة أن يــدعم اتمــع الــدويل اجلهــود الوطنيــة لبن بأمهي
ــذي   ــة، يف الوقــت ال ــة االجتماعي ــة تتحمــل املســؤولية    تســلّمالتنمي ــأن احلكومــات الوطني ــه ب في

  األول يف هذا الصدد، املقام  يف

 دعمها القوي للعوملـة املنصـفة وضـرورة أن يفضـي النمـو إىل القضـاء علـى        وإذ تؤكد  

ــة      ــة الكامل ــق العمال ــة إىل تشــجيع حتقي ــزام باالســتراتيجيات والسياســات اهلادف الفقــر وإىل االلت
ــرص العمــل      ــوفري ف ــة وت ــارة حبري ــقواملنتجــة واملخت ــذه   الالئ ــع، وضــرورة أن تشــكل ه  للجمي

ــة املتبعــة يف هــذا    عناصــر رئيســية  االســتراتيجيات والسياســات  ــة والدولي يف السياســات الوطني
فيهــا اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر، وإذ تؤكــد  الصــدد واالســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة، مبــا

للجميـع يف سياسـات االقتصـاد الكلـي، مـع       الالئـق العمالة والعمـل   جمددا ضرورة إدماج توفري
التامة لتأثري العوملة اليت ال جيري يف معظم احلاالت تقاسم منافعها وتكاليفهـا وتوزيعهـا    املراعاة

  االجتماعي، حنو متكافئ ولبعدها على

بضرورة تعزيز فرص استفادة البلدان النامية من فوائد التجارة، مبا يف ذلـك   موإذ تسلّ  
  ،جتارة املنتجات الزراعية، من أجل تشجيع التنمية االجتماعية

بـأن اإلدمـاج االجتمـاعي وسـيلة لتحقيـق التكامـل االجتمـاعي وأمـر          م أيضـا وإذ تسلّ  
ــام         ــة ولتحســني الوئ ــة منســجمة ســلمية عادل ــات مســتقرة آمن ــام جمتمع ــز قي ــة لتعزي ــالغ األمهي ب

  االجتماعي من أجل يئة بيئة مالئمة للتنمية والتقدم،

  ؛)١٣(بتقرير األمني العام حتيط علما  - ١  

واصـلة تنفيـذ إعـالن كوبنـهاغن     مل استعدادهابإعادة تأكيد احلكومات  ترحب  - ٢  
 والتزامهـا  )١(االجتماعيـة بشأن التنمية االجتماعيـة وبرنـامج العمـل ملـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة        

 الالئــقنتجــة وفــرص العمــل بــذلك، وخباصــة بالقضــاء علــى الفقــر وتعزيــز العمالــة الكاملــة وامل 
  للجميع والنهوض باإلدماج االجتماعي إلقامة جمتمعات مستقرة آمنة عادلة للجميع؛

ــق      متســلّ  - ٣   ــهاغن وحتقي ــيت جــرى التعهــد ــا يف كوبن ــذ االلتزامــات ال ــأن تنفي ب
ل منـهما  ، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، أمران يعزز كـ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً

ــل      ــة يف التوصـ ــة حامسـ ــهاغن أمهيـ ــا يف كوبنـ ــد ـ ــرى التعهـ ــيت جـ ــات الـ ــر، وأن لاللتزامـ اآلخـ
  إمنائي متماسك حموره الناس؛  ج  إىل

_______________ 

)١٣(  A/69/157. 
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أن جلنة التنمية االجتماعية ال تزال هي املسـؤولة يف املقـام األول    تؤكد جمددا  - ٤  
ونتــائج دورة اجلمعيــة العامــة عــن متابعــة واســتعراض مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة  

االستثنائية الرابعة والعشرين وأـا متثـل احملفـل الرئيسـي يف األمـم املتحـدة إلجـراء حـوار عـاملي          
مكثــف بشــأن مســائل التنميــة االجتماعيــة، ويــب بالــدول األعضــاء والوكــاالت املتخصصــة   

ــة وات     ــا املعني ــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه ــة األم ــة ملنظوم ــا   التابع ــدين أن تعــزز دعمه مــع امل
  ألعمال اللجنة؛

من أن األزمة املالية واالقتصادية العاملية وتقلـب أسـعار    تعرب عن بالغ القلق  - ٥  
الطاقة واملواد الغذائية وانعدام األمن الغذائي والتحديات اليت يطرحها تغري املناخ وعـدم حتقيـق   

ــددة    ــة املتعـ ــات التجاريـ ــىت اآلن يف املفاوضـ ــائج حـ ــلبا يف    أي نتـ ــؤثر سـ ــزال تـ ــراف ال تـ األطـ
  االجتماعية؛  التنمية

ــرار السياســات،        تشــدد  - ٦   ــز إلق ــة حي ــات الوطني ــاح للحكوم ــة أن يت ــى أمهي عل
وخباصة يف جماالت اإلنفاق االجتماعي وبرامج احلماية االجتماعية، ويـب باملؤسسـات املاليـة    

يــق تنميتــها االجتماعيــة مبــا يتماشــى  دعم البلــدان الناميــة يف حتقأن تــالدوليــة واجلهــات املاحنــة  
  أولوياا واستراتيجياا الوطنية بوسائل من بينها ختفيف عبء الديون؛  مع

بأن املفهوم الواسع للتنمية االجتماعية الذي مت تأكيـده يف مـؤمتر القمـة     متسلّ  - ٧  
ــة العامــة االســتثنائية الرابعــة وال    ــة االجتماعيــة ويف دورة اجلمعي عشــرين مل يؤخــذ العــاملي للتنمي

بصورة كاملـة يف صـنع السياسـات علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل، وأنـه يف حـني تشـكل            به
القضـاء علـى الفقـر جـزءا رئيسـيا يف السياسـة اإلمنائيـة واخلطـاب اإلمنـائي، ينبغـي إيـالء             مسألةُ

اللتزامـات  فـق عليهـا يف مـؤمتر القمـة، وال سـيما ا     االهتمام لاللتزامات األخرى اليت ات مزيد من
وحتقيق اإلدماج االجتماعي اليت تضررت أيضـا مـن    الالئقاملتعلقة بالعمالة وتوفري فرص العمل 

ــدم الــربط بصــفة عامــة بــني السياســات االقتصــادية والسياســات       ــة لــدى إقــرار    ع االجتماعي
  السياسات؛  تلك

ــأن عقــد األمــم املتحــدة األول للقضــاء علــى الفقــر (    تقــر  - ٨   ) ٢٠٠٦-١٩٩٧ب
بدأ بعد مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية قد أرسـى الرؤيـة الطويلـة األجـل للجهـود      الذي 

  املستمرة واملتضافرة اليت تبذل على الصعيدين الوطين والدويل من أجل القضاء على الفقر؛

بأن تنفيذ االلتزامات الـيت تعهـدت ـا احلكومـات خـالل العقـد األول        متسلّ  - ٩  
املـؤرخ   ٦٢/٢٠٥اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا    وتشري إىل إعالن التوقعات، يرق إىل مستوى  مل

، بـــدء عقـــد األمـــم املتحـــدة الثـــاين للقضـــاء علـــى الفقـــر  ٢٠٠٧كـــانون األول/ديســـمرب  ١٩
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) مــن أجــل تقــدمي الــدعم علــى حنــو فعــال منســق لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة  ٢٠١٧-٢٠٠٨(
  لفقر، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛املتفق عليها دوليا ذات الصلة بالقضاء على ا

علـــى أن املـــؤمترات الرئيســـية ومـــؤمترات القمـــة الـــيت تعقـــدها األمـــم   تشـــدد  - ١٠  
، واالجتمـاع العـام الرفيـع    ٢٠٠٥املتحدة، مبا فيها مؤمتر قمة األلفية، ومؤمتر القمة العاملي لعام 

ــة لأل    ــة املعــين باألهــداف اإلمنائي ــة العام ــيت نظمــت   املســتوى للجمعي ــة، واملناســبة اخلاصــة ال لفي
ــدويل       ٢٠١٣ عــام يف ــؤمتر ال ــة، وامل ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــة لتحقي ــة اجلهــود املبذول ملتابع

، ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة      )١٤(لتمويل التنمية يف توافق آراء مونتريي املنبثق منـه 
، ٢٠١٢حزيران/يونيــه  ٢٢إىل  ٢٠ة مــن جــانريو، الربازيــل، يف الفتــر دي الـذي عقــد يف ريــو 

  عززت األولوية والضرورة امللحة للقضاء على الفقر يف إطار خطة األمم املتحدة للتنمية؛  قد

علـى أن سياسـات القضـاء علـى الفقـر ينبغـي أن تتصـدى للفقـر          تشدد أيضـا   - ١١  
ــك ا       ــدمج يف تل ــى ضــرورة أن ت ــة ومظــاهره، وعل ــة واهليكلي ــبابه اجلذري لسياســات مبعاجلــة أس
  اجلوانب املتعلقة باإلنصاف والشمول واحلد من أوجه عدم املساواة ومتكني الفقراء؛

ــه االقتصــادية      تؤكــد جمــددا   - ١٢   ــام األول عــن تنميت ــد مســؤول يف املق أن كــل بل
واالجتماعية وأنـه ال مغـاالة يف التشـديد علـى أمهيـة دور السياسـات واالسـتراتيجيات اإلمنائيـة         

ــة، وتشــدد   ــدة،        الوطني ــة جدي ــات مالي ــك وضــع آلي ــا يف ذل ــة، مب ــدابري فعال ــة اختــاذ ت ــى أمهي عل
االقتضاء، لـدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدان الناميـة مـن أجـل حتقيـق النمـو االقتصـادي             حسب

  املطرد والتنمية املستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الدميقراطية؛

بالغ األمهية لتحقيـق العدالـة والتنميـة     أن وجود بيئة مؤاتية شرط مسبق تؤكد  - ١٣  
االجتماعية، وأنـه يف حـني أن النمـو االقتصـادي أمـر ضـروري، فـإن عـدم املسـاواة والتـهميش           
املتأصلني يشكالن عائقـا أمـام النمـو املطـرد الواسـع النطـاق املطلـوب لتحقيـق تنميـة مسـتدامة           

وكفالـة التكامــل بـني التــدابري    بضـرورة حتقيـق التــوازن   وتســلّمشـاملة للجميـع حمورهــا النـاس،    
الراميــة إىل حتقيــق النمــو والتــدابري الراميــة إىل حتقيــق اإلنصــاف والشــمول علــى الصــعيدين          

  االقتصادي واالجتماعي للتأثري يف مستويات الفقر بشكل عام؛

أن استقرار النظم املالية العاملية واملسؤولية االجتماعية للشـركات   تؤكد أيضا  - ١٤  
األخـرى   األطـراف صـاحبة املصـلحة   والسياسـات االقتصـادية الوطنيـة الـيت تـؤثر يف      ومساءلتها 

  أمور أساسية لتهيئة بيئة دولية مؤاتية لتعزيز النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية؛

_______________ 

(منشورات األمم  ٢٠٠٢آذار/مارس  ٢٢-١٨املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك،  تقرير )١٤(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 
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ــات األساســية       متســلّ  - ١٥   ــوق اإلنســان واحلري ــع حق ــرام مجي ــز احت بضــرورة تعزي
ية إحلاحا لألفراد الذين يعيشون يف فقر، بطـرق عـدة   أجل تلبية أشد االحتياجات االجتماع من

ــم       ــة واحلكـ ــات الدميقراطيـ ــد املؤسسـ ــدعيم وتوطيـ ــبة لتـ ــات مناسـ ــاء آليـ ــميم وإنشـ ــها تصـ  منـ

  الدميقراطي؛

ــدم       تؤكــد  -  ١٦   ــادئ ع ــة مب ــة وأمهي ــة والثقافي ــوق االقتصــادية واالجتماعي ــة احلق أمهي
  ؛نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعيةمن أجل تنفيذ التمييز والشمولية واملشاركة اهلادفة 

االلتــزام بتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة وتعمــيم    تؤكــد جمــددا  - ١٧  
مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف مجيــع اجلهــود املبذولــة مــن أجــل التنميــة، تســليما منــها مبــا لــذلك  

بذولـة مـن أجـل مكافحـة اجلـوع وسـوء       أمهية بالغـة لتحقيـق التنميـة املسـتدامة وللجهـود امل      من
ــرأة         ــادة مشــاركة امل ــؤدي إىل زي ــيت ت ــربامج ال ــز السياســات وال ــرض وتعزي ــر وامل ــة والفق التغذي
ــادية       ــية واالقتصـ ــاة السياسـ ــاالت احليـ ــع جمـ ــل يف مجيـ ــع الرجـ ــافئ مـ ــريك متكـ ــل كشـ بالكامـ
ا واالجتماعيـــة والثقافيـــة وضـــمان هـــذه املشـــاركة وتوســـيع نطاقهـــا وزيـــادة فـــرص حصـــوهل  

مجيع املوارد الالزمة لكـي متـارس مجيـع مـا هلـا مـن حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية            على
زالــت تعتــرض طريقهــا، مبــا يف ذلــك كفالــة   علــى حنــو تــام عــن طريــق إزالــة احلــواجز الــيت مــا 

املتاحـة للجميـع علـى قـدم املسـاواة       الالئـق استفادا من العمالة الكاملة واملنتجة وفرص العمل 
  جل وتعزيز استقالهلا االقتصادي؛مع الر

احلكومــات علــى تعزيــز مشــاركة األفــراد بشــكل فعــال يف األنشــطة     تشــجع  - ١٨  
ــاج      ــة واالقتصــادية والسياســية ويف ختطــيط سياســات واســتراتيجيات اإلدم ــة واالجتماعي املدني
االجتمــاعي وتنفيــذها، مــن أجــل املضــي قــدما يف حتقيــق أهــداف القضــاء علــى الفقــر وحتقيــق    

  للجميع وحتقيق اإلدماج االجتماعي؛ الالئقعمالة الكاملة وتوفري فرص العمل ال

االلتزام بتعزيز فـرص العمالـة الكاملـة واملنتجـة واملختـارة حبريـة،        تؤكد جمددا  - ١٩  
يف ذلك ألشد الفئات حرمانا، وتوفري فرص العمل الالئق للجميع مبا يشمل احتـرام املبـادئ    مبا

العمــل، وتؤكــد أيضــا جمــددا أن مثــة ضــرورة ملحــة لتهيئــة بيئــة مؤاتيــة   واحلقــوق األساســية يف 
الالئق للجميـع كأسـاس    الصعيدين الوطين والدويل لتوفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل على

للتنمية املستدامة، وأن يئة بيئة تدعم االستثمار والنمـو ومباشـرة األعمـال احلـرة أمـر أساسـي       
ــدة  ــل جديـ ــاد فـــرص عمـ ــتند   إلجيـ ــي أن تسـ ــرية ينبغـ ــوارد البشـ ــة املـ ــتراتيجيات تنميـ ، وأن اسـ

األهداف اإلمنائية الوطنية اليت تكفـل الـربط بشـكل وثيـق بـني التعلـيم والصـحة والتـدريب          إىل
والعمالة وأن تساعد على احلفـاظ علـى قـوة عاملـة منتجـة قـادرة علـى املنافسـة وأن تسـتجيب          

أن إتاحــة الفــرص للرجــال والنســاء للحصــول   الحتياجــات االقتصــاد، وتؤكــد كــذلك جمــددا  
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عمــل منــتج يف ظــل أوضــاع تتســم باحلريــة واإلنصــاف واألمــن وحفــظ كرامــة اإلنســان    علــى
أساسي لكفالة القضاء على اجلوع والفقر وحتسني الرفاه االقتصادي واالجتمـاعي للجميـع    أمر

قيـق عوملـة شـاملة للجميـع     وحتقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة جلميع الدول وحت
  ومنصفة بصورة كاملة؛

أمهية إزالة العقبات اليت تعترض إعمال حق الشعوب يف تقريـر املصـري،    تؤكد  - ٢٠  
سيما الشعوب اليت ختضع للهيمنة االستعمارية أو غري ذلـك مـن أشـكال اهليمنـة اخلارجيـة       وال

الجتماعيـة واالقتصـادية، مبـا يف ذلـك     أو االحتالل األجنيب اليت ختلـف آثـارا سـلبية يف تنميتـها ا    
  إقصاؤها من أسواق العمل؛

ضــرورة التصــدي جلميــع أشــكال العنــــف مبظاهــــره املتعــــددة،   تؤكــد جمــددا  - ٢١  
يف ذلـــك العنـــف العـــائلي، وخباصـــة ضـــد النســـاء واألطفـــال وكبـــار الســـن واألشـــخاص    مبـــا

بـأن العنـف يزيـد التحـديات الـيت       اإلعاقة، والتمييز، مبا يف ذلك كراهية األجانـب، وتقـر   ذوي
تواجهها الدول واتمعات يف القضاء على الفقر وتوفري العمالة الكاملة املنتجة والعمـل الالئـق   
للجميع وحتقيق اإلدماج االجتماعي، وتقر كـذلك بـأن اإلرهـاب واالجتـار باألسـلحة واجلرميـة       

يــة والدينيــة واحلــروب األهليــة  املنظمــة واالجتــار باألشــخاص وغســل األمــوال والرتاعــات العرق 
وأعمـال القتـل الـيت ترتكــب بـدوافع سياسـية واإلبـادة اجلماعيــة تشـكل أخطـارا أساسـية ــدد          
اتمعات وتطرح حتديات متزايدة أمام الدول واتمعات يف سعيها إىل يئة الظـروف املؤاتيـة   

كومـات بصـفة عاجلـة وملحـة     أسـبابا لـدعوة احل   أيضـا تـوفر  بأا و ،لتحقيق التنمية االجتماعية
إىل أن تتخذ، فرادى وعند االقتضاء بصفة مشتركة، إجراءات من أجل تعزيـز متاسـك النسـيج    

  االجتماعي مع االعتراف بالتنوع ومحايته وتقدير قيمته؛

إىل صـــناديق األمـــم املتحـــدة وبراجمهـــا ووكاالـــا أن تعمـــم مراعـــاة   تطلـــب  - ٢٢  
الالئـق للجميـع يف سياسـاا وبراجمهـا وأنشـطتها       فري العمـل العمالـة الكاملـة املنتجـة وتـو     هدف

وأن تدعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء من أجل حتقيـق هـذا اهلـدف، وتـدعو املؤسسـات      
  املالية إىل دعم اجلهود املبذولة يف هذا الصدد؛

بــأن تعزيــز العمالــة الكاملــة والعمــل الالئــق للجميــع يتطلــب أيضــا          متســلّ  - ٢٣  
والتـدريب وتنميـة املهــارات للنسـاء والرجـال والفتيـات والفتيـان وتعزيــز        ثمار يف التعلـيم االسـت 

ــدول،       ــة، وحتــث ال ــق معــايري العمــل الدولي ــة الصــحية وتطبي ــة والرعاي ــة االجتماعي نظــم احلماي
وحسب االقتضـاء الكيانـات املعنيـة يف منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة،          

واليتــه، واتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص ومنظمــات أربــاب العمــل والنقابــات     كــل يف إطــار
العمالية ووسائط اإلعـالم وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة املعنيـة، علـى مواصـلة وضـع سياسـات           



تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية ونتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة والعشرين A/RES/69/143  
 

10/18 

واســتراتيجيات وبــرامج لتــوفري فــرص أفضــل لتوظيــف املــرأة والشــباب بشــكل خــاص وتعزيــز   
ــة املنتجــة   السياســات واالســتراتيجيات والــرب  تلــك ــة الكامل ــة اســتفادم مــن العمال امج ولكفال

 وفرص العمل الالئق للجميع، بطرق منها تعزيز احلصول علـى التعلـيم النظـامي وغـري النظـامي     

عــد، ب وتطــوير املهــارات والتــدريب املهــين والــتعلم مــدى احليــاة وإعــادة التــدريب والــتعلم مــن  
الت ومهارات مباشـرة األعمـال احلـرة، وخباصـة     ميادين منها تكنولوجيا املعلومات واالتصا يف

  حياا؛  يف البلدان النامية، لتحقيق أهداف منها دعم متكني املرأة اقتصاديا يف خمتلف مراحل

فـرص العمـل   متتـع اجلميـع ب  و ،املنتجـة وبأن توفري العمالـة الكاملـة   م أيضا تسلّ  - ٢٤  
 ق األساسـية يف العمـل والعالقـة الثالثيـة    الالئق، مبـا يشـمل احلمايـة االجتماعيـة واملبـادئ واحلقـو      

وميثالن  ،جلميع البلدانبالنسبة األطراف واحلوار االجتماعي، عنصران رئيسيان للتنمية املستدامة 

       وتنفيـذ   هج مبتكـرة يف تصـميم  بالتايل هدفا مهما مـن أهـداف التعـاون الـدويل، وتؤيـد األخـذ بـن

  ؛طويلة ميع، مبن فيهم العاطلون عن العمل ملدةالسياسات والربامج يف جمال توفري العمالة للج

ــى الفقــر      تشــجع  - ٢٥   ــى تصــميم سياســات واســتراتيجيات للقضــاء عل ــدول عل ال
وتوفري العمالة الكاملة وفرص العمل الالئق للجميع وتنفيذها، مبا يف ذلـك يئـة فـرص العمالـة     

ســتراتيجيات لإلدمــاج الكاملــة املنتجــة املــدفوع لقاءهــا أجــور مناســبة وكافيــة، وسياســات وا   
ــات          ــيب االحتياجــات اخلاصــة لفئ ــرأة وتل ــني اجلنســني ومتكــني امل ــزز املســاواة ب ــاعي تع االجتم
اجتماعيــة مــن قبيــل الشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن واملهــاجرين والشــعوب   
األصلية، مع مراعاة شواغل تلك الفئات لدى وضع خطط بشأن الربامج والسياسات اإلمنائيـة  

  وتقييمها؛ تنفيذهاو

ــز      تؤكــد  - ٢٦   ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة للقضــاء عل ضــرورة ختصــيص مــوارد كافي
املرأة يف مكان العمل، مبا يف ذلك عدم املساواة يف فرص الوصول إىل سوق العمـل وعـدم    ضد

  املساواة يف األجور، والتوفيق بني العمل واحلياة اخلاصة للنساء والرجال على حد سواء؛

ــة      تقــر  - ٢٧   ــة، وتؤكــد أمهي ــة االجتماعي ــة والتنمي ــة الصــلة بــني اهلجــرة الدولي بأمهي
قانون العمل بفعالية فيما يتصل بعالقات العمل مع العمال املهـاجرين وظـروف عملـهم،     إنفاذ

يتعلــق بــأجورهم وحالتــهم الصــحية وســالمتهم يف أمــاكن العمــل وحقهــم يف حريــة  ومنــها مــا
  اجلمعيات؛ تكوين

 ؤولية احلكومـات عـن املسـارعة إىل تكثيـف اجلهـود بدرجـة كـبرية       مبس تسلّم  - ٢٨  

يف سـبيل تسـريع االنتقــال حنـو حصـول اجلميــع علـى خـدمات الرعايــة الصـحية العاليـة اجلــودة         
  معقولة؛ بتكلفة
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بــأن التغطيــة الصــحية للجميــع تعــين أن تتــاح للجميــع إمكانيــة احلصــول    تقــر  - ٢٩  
املقــررة علــى الصــعيد الــوطين مــن خــدمات الرعايــة   مــا يلــزم مــن اموعــات   متييــز علــى دون

فيما يتعلق بالتثقيف والوقاية والعـالج وإعـادة التأهيـل وعلـى أدويـة أساسـية        الصحية األساسية
ومعقولــة التكلفــة وعاليــة اجلــودة مــع ضــمان أال يتســبب احلصــول علــى هــذه     مأمونــة وفعالــة

  للمستفيدين منها؛ اخلدمات يف أي ضائقة مالية

بالتقـــدم احملـــرز منـــذ انعقـــاد مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة االجتماعيـــة  نـــوهت  - ٣٠  
يف معاجلـة اإلدمـاج االجتمـاعي وتشـجيعه، بطـرق منـها اعتمـاد         ١٩٩٥كوبنهاغن يف عـام   يف

٢٠٠٢خطــة عمــل مدريــد الدوليــة املتعلقــة بالشــيخوخة لعــام       
وبرنــامج العمــل العــاملي    )١٥(

وإعـالن األمـم املتحـدة بشـأن حقـوق       )١٧(وي اإلعاقةواتفاقية حقوق األشخاص ذ )١٦(للشباب
  ؛)١٩(وإعالن ومنهاج عمل بيجني )١٨(الشعوب األصلية

ضــرورة أن تعــم فوائــد النمــو االقتصــادي علــى اجلميــع وأن تــوزع         تؤكــد  - ٣١  
حنو أكثر إنصافا وضرورة وضع سياسـات وبـرامج اجتماعيـة شـاملة، مبـا يف ذلـك بـرامج         على

فجــوة  تماعيــة وإجيــاد فــرص العمــل ونظــم احلمايــة االجتماعيــة، لســدمناســبة للتحــويالت االج
  عدم املساواة وتفادي أي إمكانية لتعميقها؛

ــلّ  - ٣٢   ــة    متســ ــادات النظاميــ ــة لالقتصــ ــة االجتماعيــ ــم احلمايــ ــة تــــوفري نظــ بأمهيــ
النظامية علـى حـد سـواء كـأدوات لتحقيـق اإلنصـاف واإلدمـاج واالسـتقرار والتماسـك           وغري

، وتشدد على أمهية دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل إدمـاج العمـال غـري النظـاميني     اتمعات يف
  يف االقتصاد النظامي؛

ضرورة أن تكفل سياسات القضاء على الفقر، يف مجلة أمور، حصـول   تؤكد  - ٣٣  
الصـحية وامليـاه واملرافـق الصـحية وغـري       الرعايةاألشخاص الذين يعيشون يف فقر على التعليم و

ن اخلدمات العامـة واالجتماعيـة واحلصـول علـى املـوارد املنتجـة، مبـا يف ذلـك القـروض          ذلك م
مشـاركة املـواطنني   أيضـا  واألراضي والتدريب والتكنولوجيا واملعرفـة واملعلومـات، وأن تكفـل    

_______________ 

(منشــورات األمــم    ٢٠٠٢/أبريل نيســان  ١٢-٨د، اجلمعيــة العامليــة الثانيــة للشــيخوخة، مدريــ     تقريــر )١٥(
 الثاين. ، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.IV.4املبيع   املتحدة، رقم

 ، املرفق.٦٢/١٢٦، املرفق، والقرار ٥٠/٨١القرار   )١٦(

)١٧(  United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910. 

 ، املرفق.٦١/٢٩٥القرار   )١٨(

منشورات األمم املتحدة، ( ١٩٩٥/سبتمرب أيلول ١٥-٤ؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني، امل تقرير )١٩(
 قان األول والثاين.، املرف١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املبيع  رقم
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واتمعــات احملليــة يف اختــاذ القــرارات املتعلقــة بسياســات التنميــة االجتماعيــة وبراجمهــا يف هــذا  
  الصدد؛

بضــرورة أن يشــمل اإلدمــاج االجتمــاعي لألشــخاص الــذين يعيشــون    متســلّ  - ٣٤  
ــاه          يف ــة والصــحة واملي ــا التغذي ــا فيه ــها، مب ــاة احتياجــام اإلنســانية األساســية وتلبيت ــر مراع فق

الصــحية والســكن واحلصــول علــى فــرص التعلــيم والعمــل، عــن طريــق اســتراتيجيات    واملرافــق
  متكاملة؛ إمنائية

ــل      دداتؤكــد جمــ   - ٣٥   ــاعي إىل تقلي ــاج االجتم ضــرورة أن ــدف سياســات اإلدم
أوجه عدم املساواة وتعزيز فرص احلصول على اخلدمات االجتماعيـة األساسـية وتـوفري التعلـيم     
ــة      ــات االجتماعيـ ــاركة الفئـ ــادة مشـ ــز وزيـ ــى التمييـ ــاء علـ ــحية والقضـ ــة الصـ ــع والرعايـ للجميـ

وو اإلعاقــة، ومواجهــة مــا تطرحــه  وإدماجهــا، وخباصــة الشــباب وكبــار الســن واألشــخاص ذ  
العوملة واإلصالحات اليت يتطلبـها السـوق مـن حتـديات للتنميـة االجتماعيـة لكـي ينتفـع النـاس          

  كافة يف مجيع البلدان من العوملة؛

احلكومات علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع الكيانـات املعنيـة، بوضـع نظـم          حتث  - ٣٦  
العمل وتتصدى ألوجه عدم املساواة واالسـتبعاد  للحماية االجتماعية تدعم املشاركة يف سوق 

ــها أو توســع نطاقهمــا، حســب       ــنظم وتغطيت ــك ال ــة تل ــد فعالي ــها وأن تزي االجتمــاعي وحتــد من
االقتضاء، حبيـث ينتفـع منـها أيضـا العـاملون يف قطـاع االقتصـاد غـري النظـامي، وتـدعو منظمـة            

ة وسياسـاا املتعلقـة بتوسـيع نطـاق     العمل الدوليـة إىل تعزيـز اسـتراتيجياا للحمايـة االجتماعيـ     
تغطية الضمان االجتماعي، وحتـث احلكومـات علـى أن تركـز، مـع مراعـاة الظـروف الوطنيـة،         
علــى احتياجــات األشــخاص الــذين يعيشــون يف فقــر، أو املعرضــني للفقــر، وأن تــويل اهتمامــا    

ذلــك إعمــال خاصــا ملســألة اســتفادة اجلميــع مــن نظــم الضــمان االجتمــاعي األساســية، مبــا يف   
احلدود الدنيا للحماية االجتماعية اليت ميكـن أن تـوفر قاعـدة عامـة للتصـدي للفقـر والضـعف،        
وحتــيط علمــا يف هــذا الصــدد بتوصــية منظمــة العمــل الدوليــة املتعلقــة باحلــدود الوطنيــة الــدنيا     

  للحماية االجتماعية؛

ة الــيت تبــذهلا إىل منظومــة األمــم املتحــدة مواصــلة دعــم اجلهــود الوطنيــ تطلــب  - ٣٧  
  الدول األعضاء لتحقيق التنمية االجتماعية الشاملة للجميع بطريقة متسقة منسقة؛

االلتـزام بالنــهوض حبقـوق الشــعوب األصـلية يف ميــادين التعلــيم     تؤكـد جمــددا   - ٣٨  
والعمالة والسكن واملرافق الصـحية والصـحة والضـمان االجتمـاعي، وتالحـظ االهتمـام الـذي        

  يادين يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛حتظى به تلك امل
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بضرورة وضع سياسات التنميـة االجتماعيـة علـى حنـو متكامـل واضـح        متسلّ  - ٣٩  
قائم على املشاركة، إقرارا منها بأن الفقر ظاهرة متعـددة األبعـاد، وتـدعو إىل وضـع سياسـات      

السياســات العامــة يف اســتراتيجية  عامـة مترابطــة يف هــذا الشــأن، وتشــدد علـى ضــرورة إدمــاج  
  شاملة للتنمية والرفاه؛

ــر  - ٤٠   ــدر      تقـ ــفه مصـ ــام بوصـ ــاع العـ ــه القطـ ــطلع بـ ــن أن يضـ ــذي ميكـ ــدور الـ بالـ
وبأمهيته يف يئة بيئة تفضـي إىل تـوفري العمالـة الكاملـة واملنتجـة والعمـل الالئـق للجميـع          عمالة
  فعال؛ بشكل

أن يضـطلع بـه القطـاع اخلـاص يف إجيـاد      بالـدور املهـم الـذي ميكـن      تقر أيضـا   - ٤١  
 أجـل  استثمارات جديدة وتـوفري العمالـة والتمويـل لتحقيـق التنميـة ويف النـهوض بـاجلهود مـن        

توفري العمالة الكاملة والعمل الالئق للجميع، وتشجع القطاع اخلاص، مبـا يف ذلـك املؤسسـات    
 العمـل الالئـق للجميـع وإجيـاد     والتعاونيات الصغرية واملتوسطة احلجم، علـى املسـامهة يف تـوفري   

فرص العمل للنساء والرجال على حد سواء، وخباصة للشباب، بطـرق منـها إقامـة الشـراكات     
  مع احلكومات ومنظومة األمم املتحدة واتمع املدين واألوساط األكادميية؛

بضــرورة اختــاذ خطــوات الســتباق العواقــب االجتماعيــة واالقتصــادية    متســلّ  - ٤٢  
وتعظـيم   ،غـري الزراعيـة  والزراعيـة  الريفيـة  للعوملة وتداركها مع إعطاء األولوية للقطاعـات  السلبية 

ــة، مــع إيــالء اهتمــام خــاص     ــذين يعيشــون ويعملــون يف املنــاطق الريفي ــة   فوائــدها للفقــراء ال لتنمي
املشــاريع البالغــة الصــغر واملشــاريع الصــغرية واملتوســطة احلجــم، وخباصــة يف املنــاطق الريفيــة،          

  تصادات الكفاف، من أجل ضمان تفاعلها بأمان مع االقتصادات األكرب حجما؛والق

ــذل جهــود أكثــر تضــافرا لزيــادة إنتاجيــة أصــحاب        تشــدد   - ٤٣   علــى ضــرورة ب
ــة يف الزراعــة،          ــتثمارات العام ــادة االس ــك زي ــتدامة، مبــا يف ذل ــة مس ــازات الصــغرية بطريق احلي

قطـاع الزراعـة، وحتسـني نوعيـة وكميـة      وجذب استثمارات خاصة تتحلى حبس املسـؤولية إىل  
ــاح للمــزارعني، وخباصــة املزارعــات، مــن أصــحاب      ــة أن تت خــدمات اإلرشــاد الريفيــة، وكفال

  احليازات الصغرية، إمكانية الوصول إىل املوارد واألصول واألسواق الالزمة؛

ــة لســكان     متســلّ  - ٤٤   ــة االجتماعي ــالزم لتحقيــق التنمي بضــرورة إيــالء االهتمــام ال
  ناطق احلضرية، وخباصة الفقراء الذين يعيشون يف تلك املناطق؛امل

فيهـا   بضرورة إعطاء األولوية لالستثمار يف التنميـة املسـتدامة، مبـا    م أيضاتسلّ  - ٤٥  
التنمية الزراعية املستدامة، وزيادة اإلسهام فيها، ويف هيكل أساسي مايل يتيح جمموعـة متنوعـة   

للمشــاريع البالغــة الصــغر واملشــاريع الصــغرية واملتوســطة    مــن املنتجــات واخلــدمات املســتدامة 
شـاركة املـرأة   ملو ،األعمال احلـرة وغريهـا مـن أشـكال املشـاريع االجتماعيـة      تعاونيات احلجم و
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املنتجـة وفـرص العمـل    ولتعزيـز العمالـة الكاملـة     باعتبارمهـا وسـيلتني   ،ومباشرا األعمال احلـرة 
  الالئق للجميع؛

االلتزامـات الـيت جـرى التعهـد ـا بشـأن تلبيـة االحتياجـات         من جديد تؤكد   - ٤٦  
٢٠٠٥اخلاصــة ألفريقيــا يف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام   

، وتشــدد علــى النــداء الــذي وجهــه  )٢٠(
الس االقتصـادي واالجتمـاعي لتعزيـز التنسـيق يف منظومـة األمـم املتحـدة واجلهـود املسـتمرة          

أن أفريقيــا، وتطلــب إىل جلنــة التنميــة االجتماعيــة     الراميــة إىل مواءمــة املبــادرات احلاليــة بشــ    
تواصل إيالء االهتمام الواجب يف أعماهلـا لألبعـاد االجتماعيـة للشـراكة اجلديـدة مـن أجـل         أن

  ؛)٢١(أفريقيا  تنمية

ــامــــن جديــــد تؤكــــد   - ٤٧   ــياق، ،أيضــ ــذا الســ ــاون الــــدويل دورا  يف هــ أن للتعــ
قـل البلـدان منـوا، علـى تعزيـز قـدراا البشـرية        مساعدة البلـدان الناميـة، ومـن بينـها أ     يف أساسيا

  والتكنولوجية؛ واملؤسسية

ــة       تؤكــد  - ٤٨   ــة للتنمي ــة مؤاتي ــة بيئ ــدويل جهــوده لتهيئ ضــرورة أن يعــزز اتمــع ال
االجتماعية والقضاء على الفقر عن طريـق زيـادة إمكانيـة وصـول البلـدان الناميـة إىل األسـواق        

ا بني األطـراف وتقـدمي املعونـة املاليـة وإجيـاد حـل شـامل        ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليه
  ملشكلة الديون اخلارجية؛

أن التجارة الدولية والنظم املالية املستقرة ميكـن أن تكـون أدوات    تؤكد أيضا  - ٤٩  
فعالـة لتهيئـة الظـروف املؤاتيـة لتنميـة مجيـع البلـدان وأن احلـواجز التجاريـة وبعـض املمارســات           

  تؤثر سلبا يف منو العمالة، وخباصة يف البلدان النامية؛التجارية ال تزال 

 بأن احلكم الرشيد وسيادة القـانون علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل أمـران       تقر  -  ٥٠  

  التغذية؛  أساسيان للنمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة والقضاء على الفقر واجلوع وسوء

املتعلقــة بتقــدمي املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة أن الوفــاء جبميــع االلتزامــات تؤكــد   - ٥١  
مهم للغايـة، مبـا يف ذلـك االلتزامـات الـيت قطعهـا الكـثري مـن البلـدان املتقدمـة النمـو بشـأن              أمر

ــة    ٠,٧حتقيــق هــدف ختصــيص نســبة   يف املائــة مــن النــاتج القــومي اإلمجــايل للمســاعدة اإلمنائي
وختصـــــيص نســـــبة تتـــــراوح  ٢٠١٥الرمسيـــــة املقدمـــــة إىل البلـــــدان الناميـــــة حبلـــــول عـــــام  

يف املائـة مـن النـاتج القـومي اإلمجـايل للمسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املقدمـة           ٠,٢٠ و ٠,١٥ بني

_______________ 

 .٦٨، الفقرة ٦٠/١القرار   )٢٠(

)٢١(  A/57/304ق، املرف. 
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أقل البلدان منوا، وحتث البلدان املتقدمة النمو اليت مل تف بعد بالتزاماـا املتعلقـة باملسـاعدة     إىل
  أن تفعل ذلك؛ اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل البلدان النامية على

أن للمســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة دورا أساســيا يف تكملــة متويــل اجلهــود    تؤكــد  - ٥٢  
املبذولة من أجل التنمية يف البلدان النامية وتعزيزه وكفالة استدامته ويف تيسري حتقيق األهـداف  

منائيــة لأللفيــة، اإلمنائيــة، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، وخباصــة األهــداف اإل 
وترحب باخلطوات املتخذة لتحسني فعالية املعونة ونوعيتها بناء على املبادئ األساسـية املتمثلـة   
يف تويل السـلطات الوطنيـة زمـام األمـور واملواءمـة والتنسـيق واإلدارة مـن أجـل حتقيـق النتـائج           

  واملساءلة املتبادلة؛

لوفــاء جبميــع التزامامــا بتلبيــة  الــدول األعضــاء واتمــع الــدويل علــى ا  حتــث  - ٥٣  
ــاعدة       ــدمات واملسـ ــدمي اخلـ ــك تقـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــة االجتماعيـ ــق التنميـ ــة بتحقيـ ــب املتعلقـ املطالـ
ــيت تــؤثر بصــفة خاصــة       ــة ال ــة واالقتصــادية العاملي ــيت نشــأت نتيجــة لألزمــة املالي ــة، ال االجتماعي

  وضعفا؛  أكثر الفئات فقرا  يف

عـي يف اسـتراتيجياا اإلمنائيـة االجتاهـات     الـدول األعضـاء علـى أن ترا    تشجع  - ٥٤  
احلاليــة يف النمــو العــاملي، مبــا يف ذلــك بــوادر االنتعــاش يف بعــض االقتصــادات الــيت تــوفر فرصــا  

  جديدة للتجارة واالستثمار والنمو؛

باملسامهة املقدمة لتعبئة املوارد من أجل التنمية االجتماعية عـن طريـق    ترحب  - ٥٥  
ول األعضــاء، اســتنادا إىل آليــات التمويــل املبتكــرة، مبــادرات طوعيــة اختــاذ جمموعــات مــن الــد

فيهــا املبــادرات الــيت ترمــي إىل تعزيــز إمكانيــة حصــول البلــدان الناميــة علــى الــدواء بأســعار   مبــا
معقولة وعلى أساس مستدام وميكـن التنبـؤ بـه، مثـل املرفـق الـدويل لشـراء األدويـة وغـري ذلـك           

التمويـل الـدويل للتحصـني ومشـروع التزامـات السـوق املسـبقة        املبـادرات مـن قبيـل مرفـق      من
الـذي أعلـن مبوجبـه     ٢٠٠٤أيلول/سـبتمرب   ٢٠للقاحات، وتنـوه بـإعالن نيويـورك الصـادر يف     

بدء مبادرة العمـل مـن أجـل مكافحـة اجلـوع والفقـر ودعـي فيـه إىل إيـالء مزيـد مـن االهتمـام             
لى حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وإكمـال     جلمع األموال اليت متس احلاجة إليها للمساعدة ع

  املعونة األجنبية وضمان استقرارها وإمكانية التنبؤ ا على املدى الطويل؛

أن التنميـــة االجتماعيـــة تتطلـــب مـــن مجيـــع اجلهـــات الفاعلـــة   تؤكـــد جمـــددا  - ٥٦  
ملشــاريع تشـارك بنشـاط يف عمليــة التنميـة، مبــا فيهـا منظمــات اتمـع املــدين والشـركات وا       أن

التجاريــة الصــغرية، وأن الشــراكات بــني مجيــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة قــد أصــبحت، بشــكل    
متزايـد، جـزءا مــن التعـاون الـوطين والــدويل لتحقيـق التنميـة االجتماعيــة، وتؤكـد أيضـا جمــددا         

الشــراكات بــني احلكومــة واتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص داخــل البلــدان ميكــن أن تســهم  أن
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ــة ــادل          بفعالي ــز تب ــة لتعزي ــود املبذول ــة اجله ــر بأمهي ــة، وتق ــة االجتماعي ــداف التنمي ــق أه يف حتقي
املعلومـات واملعــارف املتعلقــة بتــوفري العمــل الالئــق للجميــع وإجيــاد فــرص العمــل، مبــا يف ذلــك  
مبادرات إجياد فرص عمل مراعية للبيئـة ومـا يتصـل ـا مـن مهـارات، ولتيسـري دمـج البيانـات          

   السياسات الوطنية املتبعة يف جمايل االقتصاد والعمالة؛املتصلة بذلك يف

يف ذلـك   مسؤولية القطاع اخلـاص علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل، مبـا       ربزت  - ٥٧  
الشــركات الصــغرية والكــبرية والشــركات عــرب الوطنيــة، لــيس عــن اآلثــار االقتصــادية واملاليــة    

ــل و ،ألنشــطتها فحســب  ــى تلــك    ب ــب عل ــيت تترت ــار ال ــائي االاــاألنشــطة يف عــن اآلث ت اإلمن
ــاً،    ــاين أيضـ ــي واجلنسـ ــاعي والبيئـ ــن وواالجتمـ ــعـ ــاملني في  االتزاماـ ــاه العـ ــاجتـ ــامها هـ  اومسـ

علــى مســؤولية يف ذلــك التنميــة االجتماعيــة، وتشــدد   حتقيــق التنميــة املســتدامة، مبــا  أجــل مــن
بـادئ  املمبـا يف ذلـك    ،ريةالشركات عرب الوطنية عن احترام مجيع القوانني واملبادئ الدولية السا

ــون        ال ــم املتحــدة املعن ــار األم ــذ إط ــوق اإلنســان: تنفي ــة وحق ــال التجاري ــة بشــأن األعم توجيهي
“احلمايـــة واالحتــــرام واالنتصـــاف  ”

ظـــل الشــــفافية ويف إطـــار املســــؤولية   والعمــــل يف ، )٢٢(
رة اختـاذ  على ضـرو  ، وتشدد أيضاًالشعوب النيل من رفاهية، واالمتناع عن االجتماعية والبيئية

سؤولية الشركات ومساءلتها، بطرق منـها مشـاركة مجيـع    املتعلقة مب امللموسةتدابري املزيد من ال
حتقيـق أمـور عـدة منـها منـع الفسـاد أو مقاضـاة مـن          أجـل  مـن  أصحاب املصـلحة ذوي الصـلة  

  ؛، ومنع انتهاكات حقوق اإلنسانميارسونه

 تتحملـها الشـركات ومسـاءلتها،    أمهية تعزيز املسؤولية االجتماعية الـيت  تؤكد  - ٥٨  
وتشــجع علــى األخــذ باملمارســات التجاريــة املســؤولة، مثــل املمارســات التجاريــة الــيت يــروج   

االتفـاق العـاملي واملبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة باألعمـال التجاريـة وحقـوق اإلنسـان، وتـدعو            هلا
ــذ يف  ــاص إىل أن يأخـ ــاع اخلـ ـــ   القطـ ــادية واملالي ــار االقتصـ ــاره اآلثـ ــب  اعتبـ ــاريعه إىل جانـ ة ملشـ

االجتماعية واملتعلقة بالتنمية وحقوق اإلنسان ونوع اجلنس والبيئة، وتشـدد علـى أمهيـة     آثارها
ــيات     إعـــالن منظمـــة العمـــل الدوليـــة الثالثـــي للمبـــادئ املتعلقـــة باملؤسســـات املتعـــددة اجلنسـ

  والسياسات االجتماعية؛

ــر  تنــوه  - ٥٩   اب العضــوية املعــين بأهــداف  الفريــق العامــل املفتــوح بــ بتضــمني تقري
تعزيــز وهــدف  القضــاء علــى الفقــر جبميــع أشــكاله يف كــل مكــانهــدف  )١٢(املســتدامة التنميــة

النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجـة، وتـوفري العمـل    
يد تأكيد استمرار أمهية إيالء االعتبار الواجب للقضـاء علـى الفقـر وحتقيـق     ، وتعالالئق للجميع

_______________ 

)٢٢(  A/HRC/17/31.املرفق ، 
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ن للجميـع يف املناقشـة اجلاريـة بشـأ     الالئـق العمـل  تـوفري  اإلدماج االجتماعي والعمالة الكاملـة و 
  ؛٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 

ــة وتعزيزهــا يف ا   تؤكــد جمــددا    - ٦٠   ــة االجتماعي ــة إعــادة النظــر يف التنمي لعــامل أمهي
املعاصر بسبل منها تقييم التقدم احملرز، وحتديد الثغرات والتحديات اليت تعرقـل حتقيـق أهـداف    

  وإعمال فرص التنمية االجتماعية؛ ،التنمية االجتماعية املتفق عليها دولياً

قـــد مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة االجتماعيـــة، الـــذي ععلـــى أمهيـــة تشـــدد   - ٦١  
ــرة  يف ــهاغن يف الفت ــن  كوبن ــارس  ١٢إىل  ٦م ــدول األعضــاء    ،١٩٩٥آذار/م ــع ال ــدعو مجي وت

واملنظمات املعنية من جهاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي والوكـاالت املتخصصـة واللجـان اإلقليميـة        
وغريها من املنظمات الدولية، إضافة إىل منظمات اتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، إىل العمـل      

ــذها    ــرويج ألنشــطة تنف ــى الت ــام  بنشــاط عل ــاء   ٢٠١٥يف ع ــا لالحتف ــم   دعم ــى النحــو املالئ عل
  النعقاد مؤمتر القمة العاملي؛ العشرين السنوية بالذكرى

ــرر  - ٦٢   ــده ا عــام  اجتمــاع ختصــيص تق ــع املســتوى تعق ــة خــالل رفي ــة العام  جلمعي

الـذكرى السـنوية العشـرين    حيـاء  إل، يف حدود املـوارد املتاحـة،   ٢٠١٥يف عام  ا السبعنيدور
االحتفال بأوجه التقدم احملرز حىت ذلك الوقت ومواصـلة  أجل  من ،مؤمتر القمة العامليالنعقاد 

ــز دور  ــةتعزي ــا   التنمي ــام  االجتماعيــة فيم ــة العامــة    ٢٠١٥بعــد ع ــب إىل رئــيس اجلمعي ، وتطل
  جيري مشاورات مع الدول األعضاء لتحديد طرائق عقد ذلك االجتماع؛  أن

قتصـــادي واالجتمـــاعي واللجـــان اإلقليميـــة األمـــني العـــام والـــس اال تـــدعو  - ٦٣  
والوكاالت املتخصصـة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا املعنيـة واملنتـديات          
ــيت       ــات الـ ــلة إدراج االلتزامـ ــه، إىل مواصـ ــاق واليتـ ــل يف نطـ ــرى، كـ ــة األخـ ــة الدوليـ احلكوميـ

وية العاشرة النعقاد مؤمتر القمـة  التعهد ا يف كوبنهاغن واإلعالن املتعلق بالذكرى السن جرى
ــة   ــة االجتماعي ــاملي للتنمي ــة       )٢٣(الع ــبيل األولوي ــى س ــام عل ــا االهتم ــهم وإيالئهم ــرامج عمل يف ب

  ومواصلة املشاركة مة يف متابعة تلك االلتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛

ــة  الــس االقتصــادي واالجتمــاعي  تــدعو  - ٦٤   ــة االجتماعي ــة التنمي ء إىل إيــال وجلن
عـن طريـق   مؤمتر القمة العاملي النعقاد إحياء الذكرى السنوية العشرين  االعتبار الواجب ملسألة

واجتمـاع يعقـد ملـدة     تنظيم اجتماع خالل برنامج العمل العادي للـدورة املوضـوعية للمجلـس   
، مــع وضــع املناقشــات ٢٠١٥نصــف يــوم يف ســياق الــدورة الثالثــة واخلمســني للجنــة يف عــام  

_______________ 

)، الفصـل  E/2005/26( ٦امللحـق رقـم    ،٢٠٠٥ الوثائق الرمسية للمجلس االقتصـادي واالجتمـاعي،  انظر  )٢٣(
  .٢٠٠٥/٢٣٤ لس االقتصادي واالجتماعيمقرر ا األول، الفرع ألف؛ انظر أيضاً
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يف احلســـبان ومراعــاة أن مـــؤمتراً للقمــة ســـيعقد    ٢٠١٥خبطــة التنميـــة ملــا بعـــد عــام     املتعلقــة 
من أجل اعتمـاد خطـة    ٢٠١٥مستوى رؤساء الدول واحلكومات يف شهر أيلول/سبتمرب  على

  ؛٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

جلنة التنمية االجتماعية إىل التشديد يف االسـتعراض الـذي جتريـه لتنفيـذ      تدعو  - ٦٥  
ن كوبنهاغن وبرنامج العمل على زيادة تبادل اخلربات الوطنية واإلقليمية والدوليـة وإقامـة   إعال

حوارات لتبادل اآلراء بشأن مواضيع حمددة بني اخلـرباء والقـائمني علـى التنفيـذ وتبـادل أفضـل       
املشـاركة بنشـاط يف املناقشـات املتعلقـة خبطـة      االستمرار يف املمارسات والدروس املستخلصة و

  ؛٢٠١٥  تنمية ملا بعد عامال

البنــد الفرعــي  الســبعنيأن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا   تقــرر  - ٦٦  
ــة العامــة     ”املعنــون  ــائج دورة اجلمعي ــة ونت ــة االجتماعي ــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي ــذ نت تنفي

وتطلب إىل األمـني  ، “التنمية االجتماعية”يف إطار البند املعنون  “االستثنائية الرابعة والعشرين
  العام أن يقدم تقريرا عن املسألة إىل اجلمعية العامة يف تلك الدورة.
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