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  الدورة الثالثة والستون
         من جدول األعمال٥٥البند 

  التنمية االجتماعية    
  

  تقرير اللجنة الثالثة    
  

  )اململكة العربية السعودية (الوايفالسيد خالد : املقرر
  

  مقدمة -أوال   
ســـبتمرب / أيلـــول١٩قـــررت اجلمعيـــة العامـــة يف جلـــستها العامـــة الثانيـــة، املعقـــودة يف   - ١

لـــى توصـــية املكتـــب، أن تـــدرج يف جـــدول أعمـــال دورهتـــا الثالثـــة والـــستني ، بنـــاء ع٢٠٠٨
  :املعنون البند

  :التنمية االجتماعية”    
ــائج دورة        )أ(”     ــة ونت ــة االجتماعي ــاملي للتنمي ــؤمتر القمــة الع ــائج م ــذ نت تنفي

  اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة والعشرين؛
سائل ذات الــــصلة باحلالــــة التنميــــة االجتماعيــــة، مبــــا يف ذلــــك املــــ   )ب(”    

  االجتماعية يف العامل وبالشباب واملسنني واملعوقني واألسرة؛
  اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة؛: متابعة السنة الدولية لكبار السن  )ج(”    
  توفري التعليم للجميع؛: عقد األمم املتحدة حملو األمية  )د(”    
  “ملي املتعلق باملعوقنياستعراض وتقييم برنامج العمل العا  )هـ(”    

  .وأن حتيله إىل اللجنة الثالثة
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ونظرت اللجنة الثالثة يف البند يف جلساهتا األوىل إىل الرابعة، واحلاديـة عـشرة، والثالثـة         - ٢
أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٣ و ١٤ و ٧ و ٦والعـــشرين، والثامنـــة واألربعـــني، املعقـــودة أيـــام  

اجللـسات األوىل إىل الرابعـة، أجـرت اللجنـة مناقـشة            ويف  . ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٥ و
ويرد سـرد للمناقـشة   .  من جدول األعمال٥٥من البند ) هـ(إىل  ) أ(عامة بشأن البنود الفرعية     

  ).48 و 23 و 11 و A/C.3/63/SR.1-4(اليت أجرهتا اللجنة يف احملاضر املوجزة ذات الصلة 
  : البند الوثائق التاليةوكان معروضا على اللجنة من أجل النظر يف  - ٣

  ؛)A/63/95(تقرير األمني العام عن متابعة اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة   )أ(  
تقريــر األمــني العــام عــن تنفيــذ نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة   )ب(  

  ؛)A/63/133(ونتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة والعشرين 
رير األمني العام عن االستعراض والتقيـيم اخلمـسي اخلـامس لربنـامج العمـل               تق  )ج(  

  ؛)A/63/183(العاملي املتعلق باملعوقني 
  ؛)A/63/184(تقرير األمني العام عن متابعة تنفيذ السنة الدولية للمتطوعني   )د(  
مذكرة من األمني العـام عـن تنفيـذ خطـة العمـل الدوليـة لعقـد األمـم املتحـدة                      )هـ(  

  ).A/63/172(و األمية حمل
أكتوبر، أدىل ببيانـات اسـتهاللية كـل        / تشرين األول  ٦ويف اجللسة األوىل، املعقودة يف        - ٤

مـن وكيــل األمــني العــام للــشؤون االقتـصادية واالجتماعيــة، واملــدير بالنيابــة لــشعبة الــسياسات   
جتماعيـــة، واملنـــسق والتنميـــة يف امليـــدان االجتمـــاعي التابعـــة إلدارة الـــشؤون االقتـــصادية واال 

التنفيذي لربنامج متطوعي األمم املتحدة، ومدير شعبة تنسيق أولويات األمـم املتحـدة يف جمـال                
  ).A/C.3/63/SR.1انظر (التعليم، يف منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

دان ويف اجللـــسة نفـــسها، أدىل املـــدير بالنيابـــة لـــشعبة الـــسياسات والتنميـــة يف امليـــ         - ٥
االجتماعي، واملنسق التنفيذي لربنامج متطوعي األمم املتحـدة، ومـدير شـعبة تنـسيق أولويـات                
األمم املتحـدة يف جمـال التعلـيم، يف منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة بـردود علـى                         

، طرحــه ممثلــو ماليزيــا، واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، وكوســتاريكا، وكوبــا، وغواتيمــاال         مــا
انظــر (ونيجرييــا، ومــصر، واجلمهوريــة العربيــة الــسورية مــن أســئلة ومــا أبــدوه مــن تعليقــات     

A/C.3/63/SR.1.(  
أكتـوبر، قـدم ممثـل شـعبة الـسياسات          / تـشرين األول   ٧ويف اجللسة الثالثة، املعقـودة يف         - ٦

ظــر ان(والتنميــة يف امليــدان االجتمــاعي ردا علــى ســؤال كــان قــد طــرح خــالل اجللــسة األوىل   
A/C.3/63/SR.3.(  
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  النظر يف املقترحات - ثانيا  
  Rev.1 و A/C.3/63/L.3مشروعا القرارين   -ألف   

أكتـوبر، عـرض ممثـل الفلـبني مـشروع       / تـشرين األول   ١٤، املعقـودة يف     ١١يف اجللسة     - ٧
ة حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـ       : تنفيذ برنـامج العمـل العـاملي املتعلـق بـاملعوقني          ”قرار بعنوان   

ــة  ــخاص ذوي اإلعاقــ ــصلة باألشــ ــضمت  ). A/C.3/63/L.3(“ املتــ ــك، انــ ــد ذلــ ــاوبعــ  ،إثيوبيــ
ــاراغواي ــنن، وبنمــا،وب ــة ، وب ــة الدومينيكي ــسنغال، وســري النكــا ، واجلمهوري  ، و شــيلي، وال
  :إىل مقدمي مشروع القرار، التايل نصه وموزامبيق ، ومنغوليا، وغينيا،وغواتيماال

  
  ،إن اجلمعية العامة”    
  وال سـيما    إىل قراراهتـا الـسابقة املتعلقـة باألشـخاص ذوي اإلعاقـة،            تشريإذ  ”    

 فيـه بالـدور     سلمت الذي   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨املؤرخ   ٦٢/١٢٧القرار  
ــاملعوقني    ــق ب ــامج العمــل العــاملي املتعل ــة،   اهلــام لربن ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي  يف حتقي

اقــة يف تنفيــذ ورصــد وتقيــيم التقــدم وبأمهيــة إدراج وجهــة نظــر األشــخاص ذوي اإلع
  احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية الدولية،

ــدرك”   ــاك وإذ ت ــا ال يقــل عــن   أن هن ــون٦٥٠ م ــة يف إ ذي  شــخص ملي عاق
ــامل، وأن ــهمالع ــصدد،        غالبيت ــذا ال ــسلم، يف ه ــر، وإذ ت ــن الفق ــشون يف ظــروف م يعي

ــى األشــخاص ذوي       باحلاجــة املاســة إ  ــار ســلبية عل ــن آث ــر م ــه الفق ــا خيلف ىل معاجلــة م
  اإلعاقة،

احلاجـة إىل أخـذ حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف          من جديد  وإذ تؤكد ”  
ومراعاة أوضاعهم واحتياجاهتم يف جهود التنمية املبذولة على الـصعد الوطنيـة        االعتبار

 عليهـا دوليـا، وال سـيما األهـداف          املتفـق األهـداف اإلمنائيـة     واإلقليمية والدوليـة، وأن     
ُتنجز فعال ما مل تؤخذ وجهة نظـر األشـخاص ذوي اإلعاقـة بعـني                اإلمنائية لأللفية، لن  

وإذ تؤكــد، يف هــذا الــصدد، احلاجــة إىل زيــادة التكامــل والــتالحم يف تنفيــذ ، االعتبــار
، اقـة األشـخاص ذوي اإلع   آليات األمم املتحدة الرئيسية الثالث، وهي اتفاقيـة حقـوق           

وبرنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني، والقواعد املوحدة بشأن حتقيق تكـافؤ الفـرص          
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، وهــي آليــات ميكــن لكــل منــها أن يــبين أو يعــزز فعاليــة         
ــيت متــس األشــخاص         ــة ال ــرامج التنمي ــة وب ــسياسات احمللي ــة ال ــة وبيئ ــشريعات الوطني الت

  اإلعاقة، ذوي
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االســـتعراض والتقيـــيم اخلمـــسي  عـــن يـــر األمـــني العـــامبتقر ترحـــب  ‐ ١”    
، الــذي يــوفر تقييمــا شــامال للوضــع   املتعلــق بــاملعوقنياخلــامس لربنــامج العمــل العــاملي

 املتعلـق   اإلطـار املعيـاري الـدويل     العاملي يف ما يتعلق باإلعاقـة ويتنـاول بالتفـصيل فوائـد             
بة املتعلقـة باإلعاقـة، وتعـرب عـن         باإلعاقة يف تعزيز قدرة اجلهود اإلمنائية على االستجا       

  تقديرها لألمثلة العملية والتوصيات املقدمة يف هذا الصدد؛
 إزاء استمرار الفجـوة بـني الـسياسات واملمارسـات           القلقعن   تعرب  - ٢”    

، مبــا يف ذلــك حقــوقهم  اإلعاقــةمراعــاة منظــور األشــخاص ذوي  يتعلــق بتعمــيم  فيمــا
 ؛ال حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف جم يف عمل األمم املتحدةورفاههم،

الدول على أن تسترشد يف عملها، بالتعاون مع جهات عـدة             تشجع  - ٣”    
 وكـذلك املؤسـسات املاليـة       املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة      منها  

 بأهـداف برنـامج العمـل العـاملي     والقطاع اخلاص، حسب االقتضاء،   اإلقليمية والدولية   
القواعـد املوحـدة     و األشـخاص ذوي اإلعاقـة    تعلق باملعوقني وبأهداف اتفاقية حقوق      امل

 االسـتراتيجيات   وعلى أن تدرس    لألشخاص ذوي اإلعاقة،   بشأن حتقيق تكافؤ الفرص   
والسياسات والربامج اإلمنائية اهلادفة إىل تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا،                 

للمــسائل املتعلقــة باألشــخاص مشوهلــا أن تكفــل لأللفيــة، ومبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة 
 :يلي اعن طريق القيام مبتكافؤ الفرص للجميع، ل وتعزيزها ذوي اإلعاقة

مبـا يف ذلـك عـن طريـق تـوفري أمـاكن إقامـة               ،  كفالة توفر التـسهيالت     )أ(”    
معقولــة لــتمكني األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أن يعيــشوا مــستقلني وأن يــشاركوا        

  يف التنميـة  عناصـر فاعلـة    تامة يف مجيع جوانب احلياة وأن يشاركوا بوصـفهم           مشاركة
 ؛نتفعة منهاوم

 سـهلة املنـال   خدمات اجتماعية وشبكات أمـان      موارد مناسبة و  توفري    )ب(”    
 رفاه اجلميع؛تعزيز لكفالة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

ص كفالة تـوفري مـستوى معيـشة ومحايـة اجتماعيـة مالئمـني لألشـخا                )ج(”    
ذوي اإلعاقة، بطرق منها االسـتفادة مـن بـرامج القـضاء علـى الفقـر واجلـوع والتعلـيم                 
اجليد الشامل للجميع، وخباصـة التعلـيم االبتـدائي اجملـاين واإللزامـي والتعلـيم الثـانوي،                 
وكــذلك كفالــة تــوفري نفــس القــدر والنوعيــة واملــستوى مــن الرعايــة الــصحية اجملانيــة    

تــشجيع العمالــة الكاملــة وتــوفري وفرة لألشــخاص اآلخــرين، وامليــسورة التكلفــة املتــ أو
  العمل الالئق للجميع؛
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ــى      )د(”     ــة عل ــز القــدرات الوطني ــشجيع وتعزي ــات إرســاء ت ــشاركية عملي ت
مــن أجــل مــشاركة  آليــات تزيــد مــن تكــافؤ الفــرص   ولةءخاضــعة للمــساودميقراطيــة 

يــــة والــــسياسية يف احليــــاة املدنمــــشاركة كاملــــة وفعالــــة ألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة ا
 قافية؛ثواالقتصادية واالجتماعية وال

ملعــايري الــشارعة الدوليــة يف اأيــضا الــدول علــى أن تــسترشد ب تــشجع  - ٤”    
  صياغة اإلجراءات الواردة أعاله وتنفيذها وتقييمها؛

 املعلومـات املالئمـة      وحتليـل  مجـع علـى   حتسني قـدرات الـدول       تشجع  - ٥”    
ــة،    ــة األشــخاص ذوي اإلعاق ــب     عــن حال ــضل يف املكات ــدريب أف ــوفري ت ــق ت عــن طري

ــات اإل    ــشمل ذلــك البيان ــة، وي ــصنفة  حــصااإلحــصائية الوطني ــات البحــوث امل ئية وبيان
حـــسب الـــسن واجلـــنس، واملعلومـــات عـــن أســـباب اإلعاقـــة وتكلفتـــها، ومـــشاركة   

ضـرورة تـوفري    االعتبـار   آخذة يف   األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع، والبيئة واإلعاقة،        
 سياساتالـ  ختطيط وحتليل وتقيـيم  وذلك ألغراض املناسبة للبيانات الشخصية،   احلماية

ــة   ــشمل منظــور األشــخاص ذوي اإلعاق ــدعو الــيت ت ــدول، يف هــذا  ، وت ــصددال  إىل ،ال
التابعـة إلدارة الـشؤون     شـعبة اإلحـصاءات     الفنيـة الـيت تقـدمها       دمات  اخلاالستفادة من   

 ؛االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة

ــب  - ٦”     ــدول  هتيـ ــدرجبالـ ــة املق  أن تـ ــارير القطريـ ــيف التقـ ــياق  يفة دمـ سـ
لأللفيـــة  للتقـــدم احملـــرز يف حتقيـــق األهـــداف اإلمنائيـــةات الدوريـــة املقبلـــة االستعراضـــ

 اجلهود اإلمنائية على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ورفـاههم          ألثراستعراضا وتقييما   
 وسبل معيشتهم؛

حقـــوق األشـــخاص  بـــاحترام وتعزيـــز هـــاالتزام تؤكـــد مـــن جديـــد  - ٧”    
 من السكان األصليني، بدون متييز، وحتث الدول على اختـاذ تـدابري فعالـة     اإلعاقة ذوي

 ؛من أجل مواصلة حتسني أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية

ــ  ‐ ٨”     علــى أن تــّروج بــشكل اســتباقي ملنظــور األشــخاص   الــدول شجع ت
ن طريـق تعزيـز قنـوات التعـاون واستكـشاف      ذوي اإلعاقة يف إطـار التعـاون الـدويل عـ         

خيــارات جديــدة، ســواء عــن طريــق التعــاون اإلمنــائي والترتيبــات املتعــددة األطــراف     
والثنائية واإلقليمية، والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، والتعاون الثالثي، أو من خـالل             

عاقـة يف   أشكال أخرى للتبادل التقين، من أجل حتقيق هدف تعمـيم مراعـاة منظـور اإل              
  التعاون اإلمنائي؛ 
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  : إىل األمني العامتطلب  ‐ ٩”    
أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الرابعـة والـستني اســتكماالت        )أ(”  

ــكل    ــاملي، يف شـ ــل العـ ــامج العمـ ــة  لربنـ ــتراتيجية عامليـ ــة اسـ ــادئ توجيهيـ ــهوض مبـ  للنـ
تقريـر  فـق األول مـن      باألشخاص ذوي اإلعاقة يف سـياق التنميـة، آخـذا يف اعتبـاره املر             

 املتعلـق   االستعراض والتقييم اخلمـسي اخلـامس لربنـامج العمـل العـاملي            عن   األمني العام 
باملعوقني، وميكن أن ُتطور املبادئ التوجيهيـة وُتـستكمل كـل مخـس سـنوات، وينبغـي         
أن تستند إىل التجربة املكتسبة يف تنفيذ برنامج العمل العاملي والقواعـد املوحـدة، وإىل     

حكام املنـاظرة مـن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وإىل اإلسـهامات مـن               األ
املشاورات اإلقليمية ومن الدول وفـرادى اخلـرباء، وكـذلك إىل البيانـات املتاحـة لـدى                 

  األمم املتحدة؛
ــرا    )ب(”   ــا اخلامـــسة والـــستني تقريـ أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـ

ن التقــدم احملــرز يف ســبيل النــهوض باألشــخاص ذوي موحــدا شــامال لفتــرة الــسنتني عــ
، يــشمل رصــد وتقيــيم تنفيــذ ذلــك مــن حتــدياتواجــه يف ســياق التنميــة ومــا ياإلعاقــة 

برنامج العمل العـاملي بـاالقتران مـع القواعـد املوحـدة، وكـذلك توجيهـات تـستند إىل                   
  رصد االتفاقية؛

ــادة إمكانيـــات وصـــول  أن يكفـــل   )ج(”     ــة األشـــخاص ذوي اإلعزيـ إىل اقـ
  .“ األمم املتحدة ومرافقهاخدمات

نـوفمرب، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاين ٢٥، املعقــودة يف ٤٨ويف اجللـسة    - ٨
حتقيــــق األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة املتـــصلة باألشــــخاص     ”مـــشروع قـــرار مـــنقح بعنـــوان     

تفاقيـــة حقـــوق مـــن خـــالل تنفيـــذ برنـــامج العمـــل العـــاملي املتعلـــق بـــاملعوقني وا  اإلعاقـــة ذوي
إندونيـسيا،  وأنـدورا،   وإثيوبيـا،   ، مقـدم مـن      )A/C.3/63/L.3/Rev.1(“ األشخاص ذوي اإلعاقـة   

مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،    وتركيـا،  وتايلنـد،  والبوسـنة واهلرسـك،   وبـنن،  وبنمـا،  وباراغواي،  و
ا، غينيــوغواتيمــاال، والــصني، وشــيلي، والــسنغال، وســري النكــا، واجلمهوريــة الدومينيكيــة، و
وبعد ذلك، انضم إىل مقدمي مشروع القـرار كـل مـن            . موزامبيقومنغوليا،  وقطر،  والفلبني،  و

مجهوريـة  وجامايكـا،  و، )١(اجلبل األسودوتركمانستان، وبريو، وأوكرانيا،  وأوغندا،  واألردن،  
غانـــا،  وســـوازيلند،  والـــسلفادور،  ومجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة،     وكوريـــا، 

__________ 
  .أخطر وفد اجلبل األسود بعدئذ األمانة العامة برغبته يف االنسحاب من قائمة مقدمي مشروع القرار  )١(  
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ــتانو ــو، و، قريغيزسـ ــا، والكونغـ ــا، وكولومبيـ ــان، وكينيـ ــا، ولبنـ ــايل، وليربيـ ــشيوس، ومـ موريـ
  .اليابانوهندوراس، ونيجرييا، و
ويف اجللــسة نفــسها، أبلغــت اللجنــة بأنــه ال تترتــب علــى مــشروع القــرار أي آثــار يف     - ٩

  .امليزانية الربناجمية
اء يف األمـم املتحـدة      ويف اجللسة نفسها أيضا، عرض ممثل أوغندا، باسم الدول األعـض            - ١٠

اليت هي أعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، تنقيحا شفويا ملشروع القرار، بغرض إضـافة فقـرة                
  :جديدة بعد الفقرة الرابعة من الديباجة، نصها كالتايل

 أن توفر أوضاع يسودها السالم واألمن على أسـاس          وإذ تضع يف اعتبارها   ”    
املنــصوص عليهــا يف ميثــاق األمــم املتحــدة واحتــرام االحتــرام التــام للمقاصــد واملبــادئ 

صكوك حقوق اإلنسان السارية من األمـور الـيت ال غـىن عنـها لتـوفري احلمايـة الكاملـة                  
  .“لألشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما يف حاالت الرتاع املسلح واالحتالل األجنيب

ت مـسجل بأغلبيـة     ويف اجللسة نفسها أيضا، اعتمدت اللجنة التنقـيح الـشفوي بتـصوي             - ١١
وكانــت نتيجــة التــصويت .  عــضوا عــن التــصويت٥٢ صــوتا، وامتنــاع ٤١ صــوتا مقابــل ٦٧

  :)٢(كما يلي
  

  :املؤيدون
االحتـــاد الروســـي، أذربيجـــان، األرجنـــتني، األردن، أرمينيـــا، إريتريـــا، أفغانـــستان،         

إيــران اإلمــارات العربيــة املتحــدة، أنتيغــوا وبربــودا، إندونيــسيا، أوروغــواي، أوغنــدا،   
، باكــستان، البحــرين، بربــادوس، بــروين دار الــسالم، بليــز،  )اإلســالمية - مجهوريــة(

ليشيت، جامايكـا، اجلزائـر،      - بنغالديش، بنن، بيالروس، تايلند، تشاد، تونس، تيمور      
جزر القمر، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة كوريـا          

، جنوب أفريقيا، جيبويت، دومينيكا، زامبيـا، زمبـابوي، سـوازيلند،      الشعبية الدميقراطية 
الـــسودان، ســـورينام، ســـرياليون، الـــصني، العـــراق، عمـــان، غامبيـــا، غيانـــا، فرتويـــال  

، فييت نـام، قطـر، كمبوديـا، كوبـا، كوسـتاريكا، الكويـت،              )البوليفارية - مجهورية(
ــا، مــصر، املغــرب، مــالو    ــا، ليــسوتو، ماليزي ــة  لبنــان، ليربي ي، ملــديف، اململكــة العربي

  .السعودية، موريتانيا، موناكو، ميامنار، النيجر، نيكاراغوا، اليمن
  :املعارضون
__________ 

  .أشار وفد مجهورية ترتانيا املتحدة بعدئذ إىل أنه كان ينوي االمتناع عن التصويت  )٢(  
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يرلنــدا، إيطاليــا،  أإســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، أملانيــا، أنــدورا، أوكرانيــا،         
يكية، الربتغال، بلجيكا، بلغاريـا، بورونـدي، بولنـدا، اجلبـل األسـود، اجلمهوريـة التـش               

ــسابقة،    ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــدوفا،  مجهوري ــة مول ــدامنرك،  مجهوري ــا، ال جورجي
رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلنـدا، قـربص، كرواتيـا،             
ــا      ــشتاين، مالطــة، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــا، ليختن ــا، لكــسمربغ، ليتواني ــدا، التفي كن

الية، النمـسا، هنغاريـا، هولنـدا، الواليـات املتحـدة األمريكيـة،             العظمى وآيرلنـدا الـشم    
  .اليونان

  :املمتنعون
يـسلندا، بـابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي، الربازيـل،            أإثيوبيا، إكوادور، ألبانيا، أنغوال،       

ــاغو،      ــداد وتوبـ ــريو، ترينيـ ــا، بـ ــك، بوليفيـ ــنة واهلرسـ ــسوانا، البوسـ ــان، بوتـ ــا، بوتـ بنمـ
ريــة الدومينيكيــة، مجهوريــة كوريــا، الــرأس األخــضر، روانــدا،  ســليمان، اجلمهو جــزر

ســري النكــا، الــسلفادور، ســنغافورة، الــسنغال، سويــسرا، شــيلي، صــربيا، غانـــا،         
 بيساو، فانواتو، الفلبني، فيجي، الكونغو، كولومبيا، كينيـا،         -غواتيماال، غينيا، غينيا    

 ناميبيـا، النـرويج، نيبـال،       مايل، مدغشقر، املكسيك، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق،     
  .نيجرييا، نيوزيلندا، هاييت، اهلند، هندوراس، اليابان

باســم (وقبــل إجــراء التــصويت، أدىل ببيانــات ممثلــو الفلــبني، وكوســتاريكا، وفرنــسا      - ١٢
، واملكـسيك، وكنـدا،   )الدول األعضاء يف األمم املتحـدة الـيت هـي أعـضاء يف االحتـاد األورويب          

  ).A/C.3/63/SR.48انظر (ة األمريكية، ونيوزيلندا والواليات املتحد
مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية      وبعد ذلـك، انـسحبت أنـدورا، ومجهوريـة كوريـا، و             - ١٣

  .، وكولومبيا من قائمة مقدمي مشروع القرار، بصيغته املنقحة شفوياالسابقة
  ).A/C.3/63/SR.48انظر (وأدىل ممثال الفلبني وفرنسا ببيانني   - ١٤
، )A/C.3/63/L.3/Rev.1( أيـــضا، اعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع القـــرار ٤٨ويف اجللـــسة   - ١٥

ــة     ــسجل بأغلبيـ ــصويت مـ ــفويا، بتـ ــة شـ ــصيغته املنقحـ ــل ال ١٧٦بـ ــوتا مقابـ ــيء   صـ ــر (شـ انظـ
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي). ، مشروع القرار األول٣٩ الفقرة
  :املؤيدون
نــتني، األردن، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا،  االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرج   

أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، أفغانــستان، إكــوادور، ألبانيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة   
املتحــدة، أنتيغـــوا وبربــودا، أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغــوال، أوروغـــواي، أوزبكـــستان،    
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ــران    ــا، إيـ ــدا، أوكرانيـ ــة(أوغنـ ــالمية - مجهوريـ ــدا، أ، )اإلسـ ــأيرلنـ ــا، يـ سلندا، إيطاليـ
غينيــا اجلديــدة، بــاراغواي، باكــستان، البحــرين، الربازيــل، بربــادوس، الربتغــال،   بــابوا

يش، بنمــــا، بــــنن، بوتــــان، بــــروين دار الــــسالم، بلجيكــــا، بلغاريــــا، بليــــز، بــــنغالد 
ــسوانا، ــريو،        بوت ــا، ب ــدا، بوليفي ــنة واهلرســك، بولن ــدي، البوس ــا فاســو، بورون بوركين

ــد، ترك  ــيالروس، تايلن ــونس،    ب ــشاد، توغــو، ت ــاغو، ت ــداد وتوب ــا، تريني ــستان، تركي مان
ليشيت، اجلبل األسود، جامايكا، اجلزائر، جزر البهاما، جـزر سـليمان، جـزر              - تيمور

ــا املتحــدة،        ــة ترتاني ــشيكية، مجهوري ــة الت ــة، اجلمهوري ــة الليبي ــة العربي القمــر، اجلماهريي
، مجهوريــة كوريــا، مجهوريــة   اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة العربيــة الــسورية    

ــة مقــدونيا        ــة الــشعبية، مجهوري ــة الو الدميقراطي ــشعبية الدميقراطيــة، مجهوري ــا ال كوري
ــا، جورجيـــا، جيبـــويت،  مجهوريـــة مولـــدوفا، جنـــوب  اليوغوســـالفية الـــسابقة،  أفريقيـ

الدامنرك، دومينيكا، الرأس األخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سـاموا، سـان            
 ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، ســانت لوســيا، ســري النكــا، الــسلفادور، مــارينو،

ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الــسنغال، ســوازيلند، الــسودان، ســورينام، الــسويد، 
سويسرا، سرياليون،  شيلي،  صربيا، الـصني، طاجيكـستان، العـراق، عمـان، غامبيـا،                

ــا    ــا، غيني ــا، غيني ــادا، غواتيمــاال، غيان ــا، غرين ــانواتو، فرنــسا، الفلــبني،  -غان  بيــساو، ف
، فنلنـــدا، فيجـــي، فييـــت نـــام، قـــربص، قطـــر،      )البوليفاريـــة - مجهوريـــة(فرتويـــال 

قريغيزستان، كازاخستان، الكامريون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوسـتاريكا،         
ــا،        ــا، ليتواني ــان، لكــسمربغ، ليربي ــا، لبن ــا، التفي ــت، كيني ــا، الكوي ــو، كولومبي الكونغ

نــشتاين، ليــسوتو، مالطــة، مــايل، ماليزيــا، مدغــشقر، مــصر، املغــرب، املكــسيك،   ليخت
يرلنـدا  أمالوي، ملديف، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و       

الــشمالية، منغوليــا، موريتانيــا، موريــشيوس، موزامبيــق، مونــاكو، ميامنــار، ناميبيــا،        
، نيجرييـــا، نيكـــاراغوا، نيوزيلنـــدا، هـــاييت، اهلنـــد، النـــرويج، النمـــسا، نيبـــال، النيجـــر

  .هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
  :املعارضون
  .ال أحد  
  :املمتنعون
  .ال أحد  

  ).A/C.3/63/SR.48(وبعد إجراء التصويت، أدىل ممثال إسرائيل وشيلي ببيانني   - ١٦
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 A/C.3/63/L.4القرار مشروع   -باء   
أكتـوبر، عـرض ممثـل أنتيغـوا وبربـودا،          / تـشرين األول   ١٤، املعقودة يف    ١١يف اجللسة     - ١٧

 والـصني وكـذلك     ٧٧باسم الدول األعضاء يف األمم املتحـدة الـيت هـي أعـضاء يف جمموعـة الــ                   
). A/C.3/63/L.4(“ متابعـة اجلمعيـة العامليـة الثانيـة للـشيخوخة     ”اليابان، مـشروع قـرار بعنـوان        

بلجيكـا،  والربتغـال،  وأنغـوال،  وإسـبانيا،  وبعد ذلك، انضم إىل مقدمي مشروع القرار كل من      
سـان مـارينو،    ورومانيـا،   واجلمهوريـة التـشيكية،     واجلبل األسود،   وتركيا،  وبولندا،  وبلغاريا،  و
، املكــسيكومالطــة، وليتوانيــا، ولكــسمربغ، وكرواتيــا، والــسويد، وســلوفينيا، وســلوفاكيا، و
  .النمساوموناكو، ويرلندا الشمالية، أاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وو

أكتوبر، أبلغت اللجنـة بأنـه ال تترتـب        / تشرين األول  ٢٣، املعقودة يف    ٢٣ويف اجللسة     - ١٨
ــة    ــة الربناجمي ــار يف امليزاني ويف اجللــسة نفــسها، نقــح ممثــل أنتيغــوا   . علــى مــشروع القــرار أي آث

  :يا على النحو التايلوبربودا النص شفو
  : من املنطوق اآليت نصها٤استعيض عن الفقرة   )أ(  
الـيت  العقبـات    الدول األعضاء بأن تضع اسـتراتيجيات لتـذليل          توصي  - ٤”    

د باالعتمــاد علــى هنــج تغطــي مجيــع املراحــل العمريــة   تنفيــذ خطــة عمــل مدريــ تعــوق 
يــد مــن النجــاح يف مــن أجــل زيــادة فــرص حتقيــق املز جيــال التــضامن بــني األوتكــرس 

  “األعوام املقبلة؛
  :بالفقرة التالية

 الدول األعضاء علـى تـذليل العقبـات الـيت تعـوق تنفيـذ               تشجع أيضا   - ٤”    
خطة عمل مدريد عن طريـق وضـع اسـتراتيجيات تأخـذ يف االعتبـار املراحـل العمريـة                    

قيـق  من حياة اإلنسان بأكملها وتعزز التضامن بني األجيـال مـن أجـل زيـادة فـرص حت                 
  “املزيد من النجاح يف األعوام املقبلة؛

  ؛٦ من املنطوق بعد الفقرة ٨ووضعت الفقرة   )ب(  
  :من املنطوق اآليت نصها)  سابقا٧الفقرة  (٨واستعيض عن الفقرة   )ج(  
 احلكومات إىل تسيري سياساهتا املتعلقة بالـشيخوخة مـن خـالل            تدعو  - ٧”    

مـر مـن أصـحاب املـصلحة والـشركاء يف      إجراء مشاورات شاملة تـضم مـن يعنـيهم األ      
جمال حتقيق التنمية االجتماعيـة، مبـا يـضع زمـام الـسياسات يف أيـدي اجلهـات الوطنيـة                     

  “اآلراء ويؤدي إىل بناء توافق



A/63/424  
 

08-63124 11 
 

  :بالفقرة التالية
 احلكومات إىل تسيري سياساهتا املتعلقة بالـشيخوخة مـن خـالل            تدعو  - ٨”    

 يعنــيهم األمــر مــن أصــحاب املــصلحة  إجــراء مــشاورات شــاملة وتــشاركية تــضم مــن 
والشركاء يف جمـال حتقيـق التنميـة االجتماعيـة، بغيـة اسـتحداث سياسـات فعالـة تـضع                    

  .“اآلراء زمام السياسات يف أيدي اجلهات الوطنية وتؤدي إىل بناء توافق
  : فقرات جديدة، نصها كالتايل ثالث من املنطوق١٠وأدرجت بعد الفقرة   )د(  
حلكومات العمل، حـسب االقتـضاء، علـى تـأمني الظـروف             با هتيب  - ١١”    

املالئمة لتمكني األسر واجملتمعـات احملليـة مـن تـوفري العنايـة واحلمايـة لألشـخاص عنـد                   
تقدمهم يف السن؛ وتقييم التحسن يف احلالة الصحية لكبار الـسن، علـى أسـس تـشمل                 

  نوع اجلنس، وخفض معدالت العجز والوفاة بينهم؛
حلكومات على مواصلة مـا تبذلـه مـن جهـود لتنفيـذ خطـة                ا تشجع  - ١٢”    

عمل مدريد وتعميم مراعاة شواغل كبار السن يف برامج عملها املتعلقـة بالـسياسات،              
ــة احلامســة   ــار األمهي ــة باملثــل   مــع األخــذ يف االعتب ــرابط والتــضامن واملعامل  لألســرة والت

لكبــار حقــوق اإلنــسان بــني األجيــال لــصاحل التنميــة االجتماعيــة، وإعمــال مجيــع  فيمــا
  ق التكامل االجتماعي؛يالتمييز بسبب السن، وحتقعلى منع ، والسن

 اجملتمـع الـدويل علـى تعزيـز التعـاون الـدويل مـن أجـل دعـم                   تشجع   - ١٣”    
اجلهود الوطنية الرامية إىل القـضاء علـى الفقـر، التزامـا باألهـداف املتفـق عليهـا دوليـا،               

  ؛“دي مستدام لكبار السنبغية توفري دعم اجتماعي واقتصا
  .وأعيد ترتيب الفقرات اليت تليها حسب االقتضاء

  :من املنطوق اآليت نصها)  سابقا١٣الفقرة  (١٦واستعيض عن الفقرة   )هـ(  
 احلاجة إىل بناء قدرات إضافية على الصعيد الوطين من أجـل     تؤكد   - ١٣”    

، ٢٠٠٢الـشيخوخة لعـام   تشجيع وتيـسري تنفيـذ خطـة عمـل مدريـد الدوليـة املتعلقـة ب               
وتــشجع احلكومــات يف هــذا الــصدد علــى دعــم صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين     
للشيخوخة من أجل متكني إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة باألمانـة العامـة مـن      

  تقدمي مساعدة موسعة إىل البلدان، بناء على طلبها؛
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  :بالفقرة التالية
 إىل بنـاء قـدرات إضـافية علـى الـصعيد الـوطين              احلاجةتكرر تأكيد     - ١٦”    

من أجل التـشجيع علـى مواصـلة تنفيـذ خطـة عمـل مدريـد وتيـسري ذلـك، إضـافة إىل                       
حــصيلة دورهتــا االستعراضــية والتقييميــة األوىل، وتــشجع احلكومــات يف هــذا الــصدد   
ــن أجــل متكــني إدارة          ــشيخوخة م ــتئماين لل ــم املتحــدة االس ــم صــندوق األم ــى دع عل

القتــصادية واالجتماعيــة باألمانــة العامــة مــن تقــدمي مــساعدة موســعة إىل        الــشؤون ا
  “البلدان، بناء على طلبها

  :اآليت نصها)  سابقا١٦الفقرة  (١٩واستعيض عن الفقرة   )و(  
 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا تطلـــب  - ١٦”    

  السن على وجه التحديدالرابعة والستني، تقريرا عن محاية حقوق كبار 
  :بالفقرة التالية

 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة، يف  أيـــضاتطلـــب  - ١٩”    
دورهتا الرابعة والستني، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، مع تضمينه معلومـات عـن تعزيـز              

  .“حقوق اإلنسان ومحايتها فيما يتعلق بكبار السن
إسـتونيا،  وأرمينيـا،   وأذربيجان،  دمي مشروع القرار كل من      وبعد ذلك، انضم إىل مق      - ٢٠
مجهوريــة مقــدونيا وبــيالروس، والبوسـنة واهلرســك،  وإيطاليــا، وآيرلنــدا، وأملانيــا، وإسـرائيل،  و

فرنـــسا، وصـــربيا، والـــسلفادور، والـــدامنرك، ومجهوريـــة مولـــدوفا، واليوغوســـالفية الـــسابقة، 
  .اليونانوهولندا، وهنغاريا، والنرويج، وفيا، التوكندا، وكازاخستان، وقربص، وفنلندا، و

، بـــصيغته A/C.3/63/L.4 أيـــضا، اعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع القـــرار  ٢٣ويف اجللـــسة   - ٢١
  ).، مشروع القرار الثاين٣٩انظر الفقرة (املنقحة شفويا، دون إجراء تصويت 

  
  Rev.1 و A/C.3/63/L.5مشروعا القرارين   -جيم   

أكتـوبر، عـرض ممثـل أنتيغـوا وبربـودا،          / تـشرين األول   ١٤ودة يف   ، املعق ١١يف اجللسة     - ٢٢
 والـصني، مـشروع     ٧٧باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هـي أعـضاء يف جمموعـة الــ                 

تنفيذ نتائج مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة ونتـائج دورة اجلمعيـة العامـة          ”قرار بعنوان   
  :، نصه كالتايل)A/C.3/63/L.5(“ االستثنائية الرابعة والعشرين
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  ،إن اجلمعية العامة”    
ــشري”     ــد يف      إذ تـ ــذي عقـ ــة الـ ــة االجتماعيـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ  إىل مـ

ــن    ــرة م ــهاغن يف الفت ــارس / آذار١٢ إىل ٦كوبن ــة  ١٩٩٥م ــة العام  وإىل دورة اجلمعي
ــة   ــة والعـــشرين املعنونـ ــتثنائية الرابعـ ـــ ”االسـ ــاملي للتنمي ــة العـ ــؤمتر القمـ ــة مـ ة االجتماعيـ

الـيت  “ حتقيـق التنميـة االجتماعيـة للجميـع يف ظـل عـامل يتحـول إىل العوملـة        : بعـده  ومـا 
   ،٢٠٠٠يوليه /متوز ١يونيه إىل / حزيران٢٦عقدت يف جنيف يف الفترة من 

كوبنـــهاغن بـــشأن التنميـــة االجتماعيـــة   أن إعـــالنوإذ تؤكـــد مـــن جديـــد”    
 التنمية االجتماعية اليت اعتمـدهتا اجلمعيـة        واملبادرات األخرى من أجل    عملالوبرنامج  

العامة يف دورهتا االستثنائية الرابعـة والعـشرين، وكـذلك إجـراء حـوار عـاملي متواصـل                  
بشأن مسائل التنمية االجتماعية، تـشكل اإلطـار األساسـي لتعزيـز التنميـة االجتماعيـة                

  للجميع على الصعيدين الوطين والدويل،
واألهـداف اإلمنائيـة الـواردة فيـه،        أللفيةلمم املتحدة    إىل إعالن األ   وإذ تشري ”    

ة ـة واملـــؤمترات الرئيـــسيـد هبـــا يف مـــؤمترات القمــــزامات الـــيت جـــرى التعهــــوإىل االلتـــ
والــدورات االســتثنائية لألمــم املتحــدة، مبــا فيهــا االلتزامــات الــيت جــرى التعهــد هبــا يف  

  ،٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعام 
ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٦٠/٢٠٩إىل قرارهــا  وإذ تــشري أيــضا”    

  ،)٢٠٠٦-١٩٩٧( بشأن تنفيذ عقد األمم املتحدة األول للقضاء على الفقر ٢٠٠٥
ــشري كــذلك ”     ــا وإذ ت ــؤرخ  ٥٧/٢٧٠ إىل قراره ــاء امل ــران٢٣ ب ــه / حزي يوني

ــسية      ٢٠٠٣ ــؤمترات الرئيـ ــائج املـ ــسقني لنتـ ــاملني واملنـ ــة املتكـ ــذ واملتابعـ ــشأن التنفيـ  بـ
  ؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،وم

 اإلعــالن الــوزاري الــذي اعتمــد يف اجلــزء الرفيــع  وإذ تالحــظ مــع التقــدير”    
 بـشأن   ٢٠٠٦املستوى من الدورة املوضوعية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي لعـام           

ـــاد عمالــة كاملــة ومنتجــة  اتيــة علــى الــصعيدين الــوطين والــدو ؤهتيئــة بيئــة م” يل إلجيـــ
  ،“وتوفري فرص العمل الكرمي للجميع، وتأثري تلك البيئة على التنمية املستدامة

 أن برنامج العمل الكرمي ملنظمة العمل الدولية، مبـا يتـضمنه مـن     وإذ تالحظ ”    
أهداف اسـتراتيجية أربعـة، ميثـل صـكا هامـا لتحقيـق هـدف العمالـة الكاملـة واملنتجـة                     

  فري فرص العمل الكرمي للجميع،وتو
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 احلاجــة إىل تعزيــز دور جلنــة التنميــة االجتماعيــة يف متابعــة  علــىتــشددوإذ ”    
واســـتعراض مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة االجتماعيـــة ونتـــائج دورة اجلمعيـــة العامـــة 

  االستثنائية الرابعة والعشرين، 
جتماعيــة علــى هنــج   بــضرورة أن ترتكــز التنميــة االقتــصادية واال وإذ تــسلم”    

  حموره الناس،
مــن أن عــدم اســتقرار األســواق املاليــة العامليــة   وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق”    

والوطنيـة، والتحــديات الـيت تطرحهــا أزمــة الوقـود والغــذاء املـستمرة، ميكــن أن يعــوق     
  حتقيق أهداف التنمية االجتماعية،

 البلـدان ال يـزال      مـن أن النمـو االقتـصادي يف معظـم          وإذ تعرب عن القلـق    ”    
غــري كــاف خللــق فــرص عمــل يف حــني أن ارتفــاع معــدالت النمــو يف بلــدان أخــرى     

يؤدِّ إىل خلق فرص عمـل أفـضل وأكثـر إنتاجيـة، وال سـيما للفقـراء، وإذ تـشدد يف                     مل
هذا الصدد على أنّ فشل العوملة يف خلق فرص عمل يـستحق أن يـوىل االهتمـام علـى                   

  سبيل األولوية،
   بتقرير األمني العام؛علماحتيط   - ١”    
ــذ    ترحــب  - ٢”      بتأكيــد احلكومــات جمــددا إرادهتــا والتزامهــا مبواصــلة تنفي

القـضاء علـى    بوبرنـامج العمـل، وال سـيما         إعالن كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعيـة     
الفقر وتعزيز العمالة الكاملـة واملنتجـة وتقويـة االنـدماج االجتمـاعي إلقامـة جمتمعـات                 

  نة وعادلة للجميع؛مستقرة وآم
ــ تــسلم  - ٣”     ــهاغن الــيت جــرى التعهــد هبــا يف   تزامــات لأن تنفيــذ االب كوبن
 األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، أمـران      حتقيقو

ــهما اآلخــر، وأن     ــزز كــل من ــك يع ــة حامســة يف التوصــل إىل هنــج    لااللتل ــات أمهي تزام
  ؛ إزاء التنميةحول احتياجات الناسمتماسك ومتمحور 

 أن جلنة التنمية االجتماعية تواصـل حتمـل املـسؤولية           تؤكد من جديد    - ٤”    
الرئيسية عن متابعـة واسـتعراض مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة ونتـائج دورة                  

ــشرين    ــة والع ــة االســتثنائية الرابع ــة العام ــا ،اجلمعي ــل وأهن ــل احمل متث ــسي يف اف ــم ألالرئي م
املتحدة إلجراء حوار عاملي مكثف بشأن مسائل التنميـة االجتماعيـة، وهتيـب بالـدول               
ــا ذات      ــة األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه األعــضاء والوكــاالت املتخصــصة ملنظوم

  ؛اللجنة الصلة واجملتمع املدين أن تعزز دعمها ألعمال
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 مت تأكيــده يف  بــأن املفهــوم الواســع للتنميــة االجتماعيــة الــذي  تــسلم  - ٥”    
مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة ويف دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية الرابعــة   

 السياسات على الصعيدين الوطين والـدويل،        صنع يف جمال قد جرى إضعافه    والعشرين  
 يف الـسياسات اإلمنائيـة      جـزءا رئيـسيا    مـسألة القـضاء علـى الفقـر          تـشكل وأنه يف حـني     
 مزيد من االهتمام لاللتزامات األخرى اليت اتفـق عليهـا   إيالءائي، ينبغي واخلطاب اإلمن 

ــة واالنــدماج االجتمــاعي     الــيت ،يف مــؤمتر القمــة، وخباصــة االلتزامــات املتعلقــة بالعمال
 الـسياسات االقتـصادية     صـنع تضررت بدورها من عدم وجـود صـلة بـصفة عامـة بـني               

   السياسات االجتماعية؛صنعو
  عقـــــد األمـــــم املتحـــــدة األول للقـــــضاء علـــــى الفقـــــر بـــــأن تقــــــر  - ٦”    

الــذي بــدأ بعــد مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة قــد وضــع ) ٢٠٠٦-١٩٩٧(
الرؤية الطويلة األجل للجهود املستمرة واملتـضافرة الـيت تبـذل علـى الـصعيدين الـوطين                 

  ؛والدويل من أجل القضاء على الفقر
 احلكومـات خـالل العقـد       تعهدت هبـا  ليت  أن تنفيذ االلتزامات ا    تدرك  - ٧”    

 للقـضاء علـى الفقـر       الثاينعقد األمم املتحدة     وأن    التوقعات يرَق إىل مستوى   األول مل 
 مــن أجــل تقــدمي الــدعم  ٦٢/٢٠٥قــد أعلنتــه اجلمعيــة يف قرارهــا  ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(

علـى  الفعال واملنسق لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا ذات الصلة بالقـضاء             
  الفقر، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛

أن املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمـم          علىتشدد    - ٨”    
املــؤمتر  و٢٠٠٥يف ذلــك مــؤمتر قمــة األلفيــة ومــؤمتر القمــة العــاملي لعــام    املتحــدة، مبــا

عـززت األولويـة والطـابع      ، قد   توافق آراء مونتريي املنبثق منه      يف الدويل لتمويل التنمية  
  امللح للقضاء على الفقر يف خطة األمم املتحدة للتنمية؛

 أن سياسات القضاء علـى الفقـر ينبغـي أن تتـصدى           على  أيضا تشدد  - ٩”    
اجــة إىل إدمــاج تــدابري  احل علــىللفقــر مبعاجلــة أســبابه اجلذريــة واهليكليــة ومظــاهره، و  

   السياسات؛اإلنصاف واحلد من أوجه عدم املساواة يف تلك
ــة      تؤكــد  - ١٠”     ــق العدال ــام لتحقي ــسبق ه ــة شــرط م ــة مؤاتي  أن وجــود بيئ

أمـر أساسـي يف حتقيـق التنميـة          النمـو االقتـصادي      ه يف حـني أن    والتنمية االجتماعية وأن  
 عــدم املــساواة والتــهميش  يــشكل ، النــاساملركــزة علــىلجميــع واملــستدامة الــشاملة ل

، وتـسلم باحلاجـة     هـا  املطلـوب لتحقيق   واسع النطاق  ال ن عائقا أمام النمو املطرد    الاملتأص
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 التكامل بني التدابري الرامية إىل حتقيق النمو والتـدابري الراميـة            كفالة و حتقيق التوازن إىل  
  تأثري على مستويات الفقر بشكل عام؛للإىل حتقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية 

ة العامليــــة ومــــسؤولية أن اســــتقرار األســــواق املاليــــ أيــــضا تؤكــــد  - ١١”    
الــشركات ومــساءلتها أمــر أساســي خللــق بيئــة دوليــة مؤاتيــة لتعزيــز النمــو االقتــصادي  

  والتنمية االجتماعية؛
ــسلم  - ١٢”     ــات      ت ــسان واحلري ــوق اإلن ــع حق ــرام مجي ــز احت ــضرورة تعزي  ب

األساسـية مــن أجـل معاجلــة أشــد االحتياجـات االجتماعيــة إحلاحــا لـدى النــاس الــذين     
 منــها تــصميم وإنــشاء آليــات مناســبة لتــدعيم وتوطيــد   عــدة  فقــر، بطــرقيعيــشون يف

  الدميقراطي؛ املؤسسات الدميقراطية واحلكم
ــزام بــتمكني املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني  تؤكــد مــن جديــد   - ١٣”       االلت

ــأن هــذه       ــة، مــع التــسليم ب وتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف مجيــع اجلهــود اإلمنائي
 للغاية لتحقيق التنمية املستدامة وبذل اجلهود الرامية إىل مكافحة اجلـوع            املسائل مهمة 

تعزيز السياسات والربامج اليت تعمل على زيادة وضمان وتوسـيع          إىل  ووالفقر واملرض   
نطــاق مــشاركة املــرأة بــصورة كاملــة يف مجيــع جمــاالت احليــاة الــسياسية واالقتــصادية   

 علـى صوهلا حـ  فـرص  إىل زيـادة  واة مع الرجل، و   واالجتماعية والثقافية، على قدم املسا    
 حقـوق اإلنـسان وحرياهتـا األساسـية      ما هلـا مـن  مجيع املوارد الالزمة لكي متارس مجيع    

، مبـا يـشمل كفالـة       على الوجه األكمل، بإزالة احلواجز اليت ما زالـت تعتـرض طريقهـا            
ساواة مـع الرجـل،      هلا، على قدم امل     العمالة الكاملة واملنتجة وفرص العمل الكرمي      توفري

  وكذلك تعزيز استقالهلا االقتصادي؛
ت االلتـزام باسـتراتيجيات العمالـة وسياسـا    تؤكد مـن جديـد أيـضا          - ١٤”    

واملختــارة واملنتجــة عــزز بــشكل فعــال فــرص العمالــة الكاملــة   الــيت تاالقتــصاد الكلــي 
 للجميـع  توفري فـرص العمـل الكـرمي         مبا يف ذلك ألشد الفئات حرمانا، وكذلك       ،حبرية

ــع     ــصادية، م ــاءة االقت ــب الكف ــة إىل جان ــة االجتماعي ــق العدال ــل  لتحقي ــرام الكام  االحت
للمبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــل يف ظــل أوضــاع تتــسم باإلنــصاف واملــساواة    

عمليـة تـوفري فـرص العمـل ينبغـي أن           ؤكد مـن جديـد كـذلك أن         ت و ،واألمن والكرامة 
 واألبعــادلتــأثري مــع إيــالء االعتبــار التــام ل ،سياســات االقتــصاد الكلــيتــدمج يف صــلب 

  ؛ للعوملةةاالجتماعي
 أن مثـة حاجـة ملحـة إىل هتيئـة بيئـة علـى                كـذلك  تؤكد مـن جديـد      - ١٥”    

الصعيدين الـوطين والـدويل تفـضي إىل حتقيـق العمالـة الكاملـة واملنتجـة وفـرص العمـل             
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م االســتثمار والنمــو  بيئــة تــدعهتيئــة وأن ،الكــرمي للجميــع كأســاس للتنميــة املــستدامة 
 فرص عمـل جديـدة، وتؤكـد مـن جديـد أيـضا أن              إلجيادوتنظيم املشاريع أمر أساسي     

ــتج يف ظــل أوضــاع تتــسم       ــساء للحــصول علــى عمــل من إتاحــة الفــرص للرجــال والن
 اجلـوع  القـضاء علـى   كفالةباحلرية واإلنصاف واألمن والكرامة اإلنسانية أمر أساسي ل      

صادي واالجتمــاعي للجميــع وحتقيــق النمــو االقتــصادي   والفقــر وحتــسني الرفــاه االقتــ 
عوملة شـاملة للجميـع ومنـصفة بـصورة         وجعل ال املطرد والتنمية املستدامة جلميع الدول      

  كاملة؛
 أمهيــة إزالــة العقبــات الــيت تعتــرض إعمــال حــق الــشعوب يف   تؤكــد  -١٦”    

ــة االســتعمارية أو غــري     ذلــك مــن تقريــر املــصري، وال ســيما الــشعوب اخلاضــعة للهيمن
االحــتالل األجــنيب الــيت ختلــف آثــارا ســلبية علــى تنميتــها   أشــكال اهليمنــة اخلارجيــة أو

  االجتماعية واالقتصادية، مبا يف ذلك إقصاؤها من أسواق العمل؛
أن العنــف، مبظاهــره املتعــددة، مبـا فيـه العنـف       تؤكــد مــن جديــد    - ١٧”    

ــساء واألطفــال    ــائلي، ال ســيما ضــد الن ــة،   الع ــسن واألشــخاص ذوي اإلعاق ــار ال  وكب
يشكل خطرا متناميا يهدد أمن األفراد واألسر واجملتمعـات احملليـة يف كـل مكـان؛ وأن                 
ــار االجتمــاعي الكامــل حقيقــة ال ميكــن إنكارهــا يف عــصرنا هــذا؛ وأن اجلرميــة       االهني

النـساء  املنظمة واملخدرات غري املـشروعة واالجتـار غـري املـشروع باألسـلحة واالجتـار ب               
واألطفال والصراع العرقي والديين واحلروب األهلية واإلرهاب وكـل أشـكال العنـف             
النــاجم عــن التطــرف وكراهيــة األجانــب وعمليــات القتــل بــل واإلبــادة اجلماعيــة الــيت 
ــات والنظــام          ــدد أساســا اجملتمع ــارا هت ــشكل مجيعهــا أخط ــدوافع سياســية ت ترتكــب ب

 ملحة تقتـضي قيـام احلكومـات باختـاذ إجـراءات            االجتماعي العاملي؛ وتعد أيضا أسبابا    
منفردة وأخرى مشتركة، حسب االقتضاء، بغية تعزيز متاسك النسيج االجتمـاعي مـع       

  االعتراف بالتنوع ومحايته وتقدير قيمته؛
  مراعــاةتعمــيمب لتــزمتأن ات منظومــة األمــم املتحــدة ؤســسمب يــبهت  - ١٨”    

ــل    ــة والعمـ ــة واملنتجـ ــة الكاملـ ــرميالهـــدف العمالـ ــا  كـ ــاهتا وبراجمهـ ــع يف سياسـ  للجميـ
  وأنشطتها؛

 بأن العمالة الكاملة واملنتجة وفـرص العمـل الكـرمي للجميـع،             تسلم  - ١٩”    
مبــا يــشمل احلمايــة االجتماعيــة واملبــادئ واحلقــوق األساســية املتعلقــة بالعمــل واحلــوار  

مــا ميــثالن االجتمــاعي، عنــصران رئيــسيان للتنميــة املــستدامة جلميــع البلــدان، ولــذا فه 
  هدفا ذا أولوية من أهداف التعاون الدويل؛ 
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 وضـع بـرامج حمـددة هتـدف إىل التغلـب علـى              ضرورةبـ  تسلم أيضا   - ٢٠”    
ــز يف العمـــل و ــة،  إالتمييـ األشـــخاص الـــشباب وكدمـــاج النـــساء والفئـــات االجتماعيـ

  يف سوق العمل؛،  املهاجرين والسكان األصلينيوكذا وكبار السن ةقاعاإل ذوي
الدول على تعزيز عمالـة الـشباب مـن خـالل وضـع خطـط                تشجع  - ٢١”    

  ؛أصحاب املصلحة املعنيني بالتعاون مع مجيع هاعمل وطنية وتنفيذ
ــضاتــشجع  - ٢٢”     ــدول علــى مواصــلة بــذل اجلهــود لتعمــيم     أي   مراعــاةال
ــات ا ــهتمام ــة  وننيسامل ــربامج   األشــخاص ذوي اإلعاق ــع ال ــاهتم يف ختطــيط مجي  ومنظم

  ؛ها وتقييمهاوتنفيذ إلمنائيةوالسياسات ا
 أن السياسات والربامج املصممة للقـضاء علـى الفقـر وحتقيـق           تؤكد  - ٢٣”    

العمالــة الكاملــة وفــرص العمــل الكــرمي للجميــع ينبغــي أن تتــضمن تــدابري حمــددة تعــزز 
االندماج االجتماعي، بطرق منها تزويد القطاعات والفئـات االجتماعيـة واالقتـصادية            

  كانيات متساوية لالستفادة من الفرص واحلماية االجتماعية؛ املهمشة بإم
 بأمهية الصلة بني اهلجـرة الدوليـة والتنميـة االجتماعيـة، وتؤكـد              تقر  - ٢٤”    

أمهية إنفاذ قـانون العمـل بفعاليـة فيمـا يتـصل بعالقـات العمـل مـع العـاملني املهـاجرين                      
 وسـالمتهم يف أمـاكن      يتعلـق بـأجورهم وحالتـهم الـصحية        وظروف عملهم، ومنها ما   

  العمل وحقهم يف احلرية النقابية؛ 
ــد    - ٢٥”     ــد مــن جدي ــي أن    تؤك ــاعي ينبغ ــدماج االجتم  أن سياســات االن

هتدف إىل تقليل أوجه عدم املساواة وتعزيز فرص احلصول على اخلـدمات االجتماعيـة    
جتماعيـة  األساسية وتوفري التعليم للجميع والرعاية الصحية وزيادة مشاركة الفئات اال         

مواجهـــة  اإلعاقـــة، وو واألشـــخاص ذوكبـــار الـــسنوإدماجهـــا، وخباصـــة الـــشباب و
تطلبـها الـسوق مـن حتـديات للتنميـة االجتماعيـة            ي العوملة واإلصالحات اليت     هتطرح ما

   العوملة؛ وذلك كي يستفيد مجيع الناس يف مجيع البلدان من
لـشعوب األصـلية    االلتزام بالنهوض حبقـوق ا     تؤكد من جديد أيضا     - ٢٦”    

يف ميادين التعليم والعمالة والسكن واملرافق الـصحية والـصحة والـضمان االجتمـاعي،      
بــشأن حقــوق الــشعوب وتالحــظ أيــضا االهتمــام الــذي يوليــه إعــالن األمــم املتحــدة   

   لتلك امليادين؛األصلية
 باحلاجــة إىل وضــع سياســات التنميــة االجتماعيــة بطريقــة       تــسلم   - ٢٧”    

ضحة وقائمة على املشاركة تقر بالفقر بوصـفه ظـاهرة متعـددة اجلوانـب،              متكاملة ووا 
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وتــدعو إىل وضــع سياســات عامــة مترابطــة فيمــا بينــها يف هــذا الــشأن، وتــشدد علــى    
   ؛ضرورة إدماج السياسات العامة يف استراتيجية شاملة للتنمية والرفاه

ام بوصـفه    القطـاع العـ    ضطلع بـه  بالدور اهلـام الـذي ميكـن أن يـ          تقر  - ٢٨”    
تفضي إىل إجياد عمالة كاملة ومنتجة وتوفري فـرص العمـل            بيئة هتيئة يفومصدر عمالة   

  ؛فعال الكرمي للجميع بشكل
بالدور احليوي الذي ميكن للقطاع اخلاص أن يضطلع بـه           تقر أيضا   - ٢٩”    

ــع       ــة ويف دف ــق التنمي ــل لتحقي ــة والتموي ــوفري العمال ــدة وت ــد االســتثمارات اجلدي يف تولي
  ؛ هود حنو حتقيق العمالة الكاملة وتوفري فرص العمل الكرمياجل

ــة،    تــسلم  - ٣٠”     ــاطق الريفي ــأن معظــم الفقــراء يعيــشون ويعملــون يف املن  ب
ه ينبغي إيالء األولوية للقطاعات الزراعية والقطاعات غري الزراعيـة، وينبغـي اختـاذ      ــوأن

دية السلبية للعوملـة وتعظـيم      خطوات الستباق واستدراك العواقب االجتماعية واالقتصا     
   ؛فوائدها بالنسبة إىل الفقراء الذين يعيشون ويعملون يف املناطق الريفية

زيـادة تعزيـز    و ،احلاجة إىل إعطـاء األولويـة لالسـتثمار       ب أيضاتسلم    - ٣١”    
ــة باعتبارهــا  واملــشاريع الــصغرية واملتوســطة احلجــم وتنظــيم املــشاريع   ،التنميــة الزراعي

   للجميع؛الكرميز العمالة املنتجة الكاملة والعمل وسيلة لتعزي
تلبيــة ’ بــشأن االلتزامــات الــيت جــرى التعهــد هبــا تؤكــد مــن جديــد  - ٣٢”    

، وتشدد علـى النـداء   ٢٠٠٥ يف مؤمتر القمة العاملي لعام ‘االحتياجات اخلاصة ألفريقيا  
ألمـم املتحـدة     منظومـة ا    يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي لتعزيز التنسيق    الذي وجهه   

واجلهود املستمرة الرامية إىل مواءمة املبادرات احلالية بـشأن أفريقيـا، وتطلـب إىل جلنـة      
التنمية االجتماعية أن تواصـل إيـالء االهتمـام الواجـب يف أعماهلـا لألبعـاد االجتماعيـة               

   للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا؛
ل املسؤولية األساسـية عـن       أن كل بلد يتحم     أيضا تؤكد من جديد    - ٣٣”    

 واالسـتراتيجيات   التنمية االقتصادية واالجتماعية اخلاصة به وأن دور السياسات الوطنية        
، وتـشدد علـى أمهيـة اختـاذ تـدابري فعالـة، مبـا يف ذلـك                   غـين عـن البيـان      اإلمنائية الوطنيـة  

ناميـة   آليات مالية جديدة، حسب االقتضاء، لدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدان ال               وضع
من أجل حتقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة والقضاء على الفقـر وتعزيـز              

   نظمها الدميقراطية؛
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 اتعاون الـدويل دور   ل، يف هذا السياق، أن ل     كذلكتؤكد من جديد      - ٣٤”    
هتا امساعدة البلـدان الناميـة، ومـن بينـها أقـل البلـدان منـوا، علـى تعزيـز قـدر                      يف اأساسي
   والتكنولوجية؛ سانية واملؤسسيةاإلن

 لتهيئة بيئة مؤاتيـة     ه أنه ينبغي للمجتمع الدويل أن يعزز جهود       تؤكد  - ٣٥”    
للتنمية االجتماعية والقضاء على الفقر عن طريق زيادة إمكانية وصول البلـدان الناميـة              
إىل األســواق ونقــل التكنولوجيــا بــشروط متفــق عليهــا بــني األطــراف وتقــدمي املعونــة   

   املالية وإجياد حل شامل ملشكلة الديون اخلارجية؛
ــالتجــارة الدوليــة و أن ؤكــد أيــضات  - ٣٦”     سليمة ميكــن أن الــاليــة املنظم ال

اتية لتنمية مجيـع البلـدان وأن احلـواجز التجاريـة     ؤ فعالة لتهيئة الظروف امل  ئلاستكون و 
ــزال     ــة ال ت ــة غــري العادل ــؤثرواملمارســات التجاري ــأثري ت ــة يف   اً ســلبيات ــو العمال ــى من  عل

  النامية؛ البلدان
 بــأن احلكــم الرشــيد وســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطين   تقــر  - ٣٧”    

للنمــو االقتــصادي املطــرد وللتنميــة املــستدامة وللقــضاء علــى  والــدويل أمــران أساســيان 
   الفقر واجلوع؛

 تكـن    البلدان املتقدمة النمو على بـذل جهـود ملموسـة، إن مل            حتث  - ٣٨”    
 يف املائـة مـن   ٠,٧قد فعلت ذلك بعد وفقا اللتزاماهتا، حنو بلوغ هديف ختصيص نـسبة    

ساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة إىل البلـدان الناميـة ونـسبة تتـراوح               للمـ  ناجتها القـومي اإلمجـايل    
 يف املائـة مـن ناجتهـا القـومي اإلمجـايل لـصاحل أقـل البلـدان منـوا،           ٠,٢  و ٠,١٥بـني    ما

 اسـتخدام املـساعدة    كفالـة النامية على االستفادة مـن التقـدم احملـرز يف    وتشجع البلدان   
    األهداف والغايات اإلمنائية؛حتقيق للمساعدة على بفعاليةاإلمنائية الرمسية 

ــسب ترحــب  - ٣٩”     ــها اتمهاامل ــيت قدمت ــوارد     ال ــة امل ــضاء لتعبئ ــدول األع  ال
مرفـق التمويـل    و ،راء األدويـة   آليات التمويل املبتكـرة، مثـل املرفـق الـدويل لـش            طةساوب

وغريهـا مـن املبـادرات      مشروع التزامات السوق املسبقة للقاحات      الدويل للتحصني، و  
 تكميلـي  تـوفري متويـل   ، اليت هتدف إىل     النداء العاملي للعمل على مكافحة الفقر     يف إطار   
  لتنمية االجتماعية؛ل وميكن التنبؤ به وثابت

 الفعالـة االجتماعيـة تتطلـب املـشاركة        أن التنميـة     تؤكد مـن جديـد      - ٤٠”    
جلميع اجلهات الفاعلة يف عملية التنمية، مبـا فيهـا منظمـات اجملتمـع املـدين والـشركات             

 املعنيـة واملشاريع التجاريـة الـصغرية، وأن الـشراكات فيمـا بـني مجيـع اجلهـات الفاعلـة                   
ــدويل لتحقيــق التن     قــد ــوطين وال ــد، جــزءا مــن التعــاون ال ــشكل متزاي ــة أصــبحت، ب مي
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االجتماعية، وتؤكد من جديد أيضا أن الشراكات فيما بـني احلكومـة واجملتمـع املـدين                
والقطــاع اخلــاص، داخــل البلــدان، ميكــن أن تــسهم بفعاليــة يف حتقيــق أهــداف التنميــة  

   االجتماعية؛
ــاع اخلــاص، علــى املــستويني الــوطين       تــشدد  - ٤١”      علــى مــسؤولية القط

لـصغرية والكـبرية والـشركات عـرب الوطنيـة، ال عـن        والدويل، مبـا يف ذلـك الـشركات ا        
اآلثار االقتصادية واملالية ألنشطتها فحسب، بل أيضا عن اآلثـار اإلمنائيـة واالجتماعيـة           
واجلنسانية والبيئية لتلك األنشطة، والتزاماهتا جتـاه عماهلـا ومـسامهاهتا مـن أجـل حتقيـق        

، وتؤكــد احلاجــة إىل اختــاذ تــدابري   التنميــة االجتماعيــة يف ذلــكالتنميــة املــستدامة، مبــا 
حمــددة بــشأن مــسؤولية الــشركات ومــساءلتها، بطــرق منــها مــشاركة مجيــع أصــحاب 

    أمور عدة منها منع الفساد أو مقاضاة من ميارسونه؛ حتقيقمن أجلاملعنيني املصلحة 
 األمــني العــام واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي واللجـــان      دعوتــ   - ٤٢”     

كــاالت املتخصــصة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا اإلقليميــة والو
ذات الــصلة وســائر املنتــديات احلكوميــة الدوليــة، كــل يف نطــاق واليتــه، إىل مواصــلة   

كوبنــهاغن واإلعــالن املتعلــق بالــذكرى  الــيت جــرى التعهــد هبــا يف  لتزامــات االإدراج 
ــسنوية العاشــرة النعقــاد مــؤمتر القمــة العــاملي     ــة ال ــة االجتماعي ــها   يفللتنمي ــرامج عمل  ب

 تلــك يف متابعــة فعاليــةوإيالئهمــا االهتمــام علــى ســبيل األولويــة ومواصــلة املــشاركة ب 
   ؛تنفيذهاااللتزامات والتعهدات ورصد 

 جلنــة التنميــة االجتماعيــة إىل التــشديد يف استعراضــها لتنفيــذ  تــدعو  - ٤٣”     
وبرنـامج العمـل علـى زيـادة وتـرية تبـادل       إعالن كوبنـهاغن بـشأن التنميـة االجتماعيـة       

ــالتركيز بــني       ــة تتــسم ب ــة وإقامــة حــوارات تفاعلي ــة والدولي ــة واإلقليمي اخلــربات الوطني
 ميقـد اخلرباء والقائمني على التنفيذ وتبادل أفـضل املمارسـات والـدروس املـستفادة، وت             

ون املاليـة مـن     األزمـات اجلاريـة يف األغذيـة والوقـود والـشؤ            أن تتركه  حتملا يُ تقييم مل 
  ؛  األهداف اإلمنائية العامليةعلىأثر 

 والـستني   الرابعـة  أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا         تقرر  - ٤٤”     
تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنميـة االجتماعيـة ونتـائج دورة            ’البند الفرعي املعنون    

ب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل ، وتطلــ‘اجلمعيــة العامــة االســتثنائية الرابعــة والعــشرين
  “.اجلمعية العامة يف تلك الدورة تقريرا عن املسألة

نـوفمرب، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاين ٢٠، املعقــودة يف ٤٣ويف اجللـسة    - ٢٣
تنفيذ نتائج مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة ونتـائج دورة               ”مشروع قرار منقح بعنوان     

، قدمتـه أنيتغـوا وبربـودا    )A/C.3/63/L.5/Rev.1(“ امـة االسـتثنائية الرابعـة والعـشرين      اجلمعية الع 
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وبعــد .  والــصني٧٧باســم الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة الــيت هــي أعــضاء يف جمموعــة الـــ 
 ،أملانيـا ، وألبانيـا، و   إسـتونيا ، و إسبانياو ،أرمينياذلك، انضم إىل مقدمي مشروع القرار كل من         

والبوسـنة   ،بلغاريـا و ،بلجيكـا و ،الربتغـال و ،إيطاليـا يـسلندا، و  أو ،يرلنـدا أأوكرانيا، و و ،أندوراو
مجهوريـة  و ،اجلمهوريـة التـشيكية   وتركيـا، واجلبـل األسـود، و       ،بـيالروس و ،بولنداواهلرسك، و 

ــسابقة  ــدوفا، و مقــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مول ــدامنرك، ومجهوري ــاو ،ال وســان مــارينو،   ،روماني
ــسويدو ،وفينياســلو ،ســلوفاكياو ــسراو ،ال ــساوطاجيكــستان، و ،سوي ــداو ،فرن ــربصو ،فنلن  ،ق

واملكـسيك،   ،مالطـة و ،ليتوانياو ،لكسمربغو ،التفياوقريغيزستان، وكازاخستان، وكرواتيا، و   
 ،النمـــساومونـــاكو، والنـــرويج، و ،اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وآيرلنـــدا الـــشمالية و
  .اليونانو ،هولنداو ،هنغارياو

ويف اجللــسة نفــسها، أبلغــت اللجنــة بأنــه ال تترتــب علــى مــشروع القــرار أي آثــار يف     - ٢٤
  ).A/C.3/63/SR.43انظر (امليزانية الربناجمية 

  :ويف اجللسة نفسها أيضا، قام ممثل أنتيغوا وبربودا بتنقيح النص شفويا كما يلي  - ٢٥
   من الديباجة؛وضعت الفقرة اخلامسة من الديباجة بعد الفقرة الثالثة  )أ(  
  :واستعيض عن الفقرة السابعة من الديباجة اآليت نصها  )ب(  
 أن برنامج العمل الكرمي ملنظمة العمل الدولية، مبـا يتـضمنه مـن     وإذ تالحظ ”    

أهداف اسـتراتيجية أربعـة، ميثـل صـكا هامـا لتحقيـق هـدف العمالـة الكاملـة واملنتجـة                     
  “وتوفري فرص العمل الكرمي للجميع

  :لتاليةبالفقرة ا
 أن برنامج العمل الكرمي ملنظمة العمل الدولية، مبـا يتـضمنه مـن     وإذ تالحظ ”    

أهداف استراتيجية أربعة، له دور مهم، حسبما أعيد تأكيده يف إعـالن منظمـة العمـل            
الدوليــة بــشأن العدالــة االجتماعيــة مــن أجــل عوملــة منــصفة، يف تنفيــذ هــدف العمالــة   

  ؛“العمل الكرمي للجميعالكاملة واملنتجة وتوفري فرص 
أزمـة الوقـود والغـذاء    ”ويف الفقرة العاشرة من الديباجة، استعيض عـن عبـارة      )ج(  
  ؛“أزمتا الغذاء والطاقة املستمرتان”بعبارة “ املستمرة
   من املنطوق على النص العريب؛١٧وال ينطبق تعديل الفقرة   )د(  
 الـواردة بعـد عبـارة    “ةالوطنيـ ” مـن املنطـوق، حـذفت كلمـة     ٢٥ويف الفقـرة    )هـ(  

  ؛“خطط عمل”
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املمارسـات التجاريـة غـري      ” من املنطوق، استعيض عن عبـارة        ٤١ويف الفقرة     )و(  
 بعـد عبـارة    “بوجـه خـاص   ”؛ وأضـيفت عبـارة      “بعض املمارسـات التجاريـة    ” بعبارة   “العادلة

  ؛“البلدان النامية”
ــرة   )ز(   ــسامهات” مــن املنطــوق، اســتعيض عــن كلمــة    ٤٤ويف الفق  بكلمــة “بامل

  ؛“املرفق الدويل لشراء األدوية” بعد عبارة “اليونيتيد”؛ وأضيفت كلمة “باملسامهة”
 حتمـل ا يُ  تقيـيم ملـ    ميقـد وت” من املنطوق، استعيض عـن عبـارة         ٤٩ويف الفقرة     )ح(  
 األهـداف اإلمنائيـة     علـى األزمات اجلارية يف األغذية والشؤون املالية والطاقة مـن أثـر             أن تتركه 
ــة ــارة  “العاملي ــة يف     ”بعب ــا حيتمــل أن تتركــه األزمــات اجلاري ــة أمــور، مل والتــصدي، ضــمن مجل

  .“جماالت األغذية والشؤون املالية والطاقة من أثر على األهداف اإلمنائية االجتماعية
، بـصيغته   A/C.3/63/L.5/Rev.1 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار       ٤٣ويف اجللسة     - ٢٦

  ).، مشروع القرار الثالث٣٩ انظر الفقرة(املنقحة شفويا 
انظــر (وعقــب اعتمــاد مــشروع القــرار، أدىل ممثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة ببيــان    - ٢٧

A/C.3/63/SR.43.(  
  

 A/C.3/63/L.6مشروع القرار   -دال   
أكتــوبر، عــرض ممثــل الربازيــل، باســم / تــشرين األول١٤، املعقــودة يف ١١يف اجللــسة   - ٢٨

، بـريو ، و بولندا، و بنما، و بلجيكا، و الربازيل، و باراغواي، و إيطاليا، و أملانيا، و إستونياو ،إسبانيا
، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     ، و اجلمهوريـة التـشيكية   ، و مجهورية أفريقيا الوسـطى   ، و تايلندو

، ليتوانيــا، وكولومبيــا، وكوســتاريكا، وفنلنــدا، وغواتيمــاال، وشــيلي، وســلوفينياوســلوفاكيا، و
متابعة تنفيـذ الـسنة     ” مشروع قرار بعنوان     اليابان، و هولندا، و هندوراس، و يكاملكس، و مالطةو

  ).A/C.3/63/L.6 (“الدولية للمتطوعني
األرجنـتني،  وأذربيجـان،   وبعد ذلك، انضم إىل قائمة مقدمي مشروع القرار كـل مـن               - ٢٩
نـــدا، يرلأوأوغنـــدا، وأوروغـــواي، وأنغـــوال، وأنـــدورا، وإســـرائيل، وأســـتراليا، وأرمينيـــا، و
ــابواو ــدة،   ب ــا اجلدي ــال، وغيني ــا، والربتغ ــنغالديش، وبلغاري ــسوانا، وب البوســنة واهلرســك،  وبوت
مجهوريـة مقـدونيا    واجلمهوريـة الدومينيكيـة،     ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،       وجامايكا،  وتركيا،  و

ر، الـسلفادو وسـان مـارينو،     ورومانيا،  والدامنرك،  ومجهورية مولدوفا، و  اليوغوسالفية السابقة،   
كنـدا،  وكرواتيـا،   وكازاخـستان،   وقربص،  والفلبني،  وفرنسا،  والصني،  وصربيا،  وسنغافورة،  و
يرلنـدا الـشمالية،    أاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    ومالوي،  ولكسمربغ،  ولبنان،  والتفيا،  و
الواليـــات املتحـــدة  وهنغاريـــا، ونيكـــاراغوا، والنمـــسا، والنـــرويج، ومونـــاكو، ومنغوليـــا، و

  .اليونانوكية، األمري
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أكتوبر، تال أمـني اللجنـة بيانـا باآلثـار          / تشرين األول  ٢٣، املعقودة يف    ٢٣ويف اجللسة     - ٣٠
  ).A/C.3/63/SR.23انظر (املترتبة على مشروع القرار يف امليزانية الربناجمية 

 من منطـوق مـشروع القـرار،        ١٣ويف اجللسة نفسها، نقح ممثل الربازيل شفويا الفقرة           - ٣١
  .“موضوعها” الواردة قبل كلمة “ذي األولوية”ف عبارة فحذ
، بــصيغته A/C.3/63/L.6ويف اجللــسة نفــسها أيــضا، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار     - ٣٢

  ).، مشروع القرار الرابع٣٩انظر الفقرة (املنقحة شفويا، دون إجراء تصويت 
بيـانني، وأشـار وفـد الـسويد        وعقب اعتماد مشروع القرار، أدىل ممثال اليابـان وأملانيـا ب            - ٣٣

  ).A/C.3/63/SR.23انظر (إىل أنه كان ينوي االنضمام إىل قائمة مقدمي مشروع القرار 
  

 A/C.3/63/L.7مشروع القرار   -هاء   
أكتــوبر، عــرض ممثــل منغوليــا، باســم  / تــشرين األول١٤، املعقــودة يف ١١يف اجللــسة   - ٣٤

لغاريــا، وبنمــا، وبــنغالديش، ومجهوريــة كوريــا، األرجنــتني، واألردن، وأرمينيــا، وإســرائيل، وب
ــدا،      ــبني، وفنلن ــسلفادور، وســنغافورة، وغواتيمــاال، والفل ــة، وال ــة الكونغــو الدميقراطي ومجهوري
وكوســـتاريكا، وكولومبيـــا، ومـــايل، وماليزيـــا، واملكـــسيك، ومنغوليـــا، ومونـــاكو، وميامنـــار، 

تــوفري التعلــيم : تحــدة حملــو األميــةعقــد األمــم امل”مــشروع قــرار بعنــوان ونيبــال، ونيكــاراغوا، 
  :، ونقح النص شفويا على النحو التايل)A/C.3/63/L.7 (“للجميع

 من املنطوق، حذف اجلزء املتبقـي مـن نـص الفقـرة بعـد عبـارة                 ١٠يف الفقرة     )أ(  
  ؛“تسخري موارد جديدة من أجل حمو األميةو”

يف جمـــال حمـــو ” مـــن املنطـــوق، اســـتعيض عـــن عبـــارة ١١ويف هنايـــة الفقـــرة   )ب(  
ــة ــارة  “األمي ــواردة بعــد عب ــاون متجــدد واختــاذ إجــراء  ”، ال ــارة “لتع ــة  ”، بعب جمــاالت األولوي

  .“املذكورة أعاله
ــن          - ٣٥ ــرار كــل م ــشروع الق ــدمي م ــة مق ــضم إىل قائم ــك، ان ــد ذل ــاد الروســي،  وبع االحت

مــارات العربيــة وإثيوبيــا، وأذربيجــان، وإســبانيا، وإســتونيا، وأفغانــستان، وألبانيــا، وأملانيــا، واإل
يـسلندا، وإيطاليـا،   أيرلندا، وأاملتحدة، وأندورا، وإندونيسيا، وأنغوال، وأوروغواي، وأوغندا، و     

وبــابوا غينيــا اجلديــدة، والربازيــل، وبربــادوس، والربتغــال، وبلجيكــا، وبوتــان، وبوتــسوانا،         
ركمانــستان، وبوركينــا فاســو، والبوســنة واهلرســك، وبولنــدا، وبــريو، وبــيالروس، وتايلنــد، وت

ليشيت، وجامايكا، واجلزائر، وجزر البـهاما، واجلماهرييـة العربيـة           - وتركيا، وتونس، و تيمور   
الليبية، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية ترتانيا املتحـدة، واجلمهوريـة الدومينيكيـة، ومجهوريـة             

ضر، ورومانيـا،  والـدامنرك، والـرأس األخـ     ومجهوريـة مولـدوفا،     مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة،     
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وزامبيــا، وســلوفاكيا، وســلوفينيا، وســوازيلند، والــسودان، وســورينام، والــسويد، وسويــسرا،   
وشيلي، وصربيا، والصني، وطاجيكستان، والعراق، وغانا، وغيانا، وغينيا، وفرنسا، وفرتويـال           

تيـا،  ، وفييت نام، وقربص، وقطر، وكازاخستان، والكامريون، وكروا       )البوليفارية - مجهورية(
وكندا، وكوبا، وكـوت ديفـوار، والكويـت، وكينيـا، والتفيـا، ولبنـان، ولكـسمربغ، وليربيـا،             
وليتوانيــا، وليــسوتو، ومالطــة، ومدغــشقر، ومــصر، واملغــرب، ومــالوي، واململكــة العربيــة         

ــا العظمــى و   ــق،  أالــسعودية، واململكــة املتحــدة لربيطاني ــا، وموزامبي ــدا الــشمالية، وموريتاني يرلن
، والنمسا، ونيجرييـا، وهـاييت، وهنـدوراس، وهنغاريـا، وهولنـدا، والواليـات املتحـدة           والنرويج

  .األمريكية، واليابان، واليونان
أكتوبر، أبلغت اللجنـة بأنـه ال تترتـب        / تشرين األول  ٢٣، املعقودة يف    ٢٣ويف اجللسة     - ٣٦

  ).A/C.3/63/SR.23انظر (على مشروع القرار أي آثار يف امليزانية الربناجمية 
  :ويف اجللسة نفسها، واصل ممثل منغوليا تنقيح النص شفويا على النحو التايل  - ٣٧

اجملموعـات الـيت تعـاين أكثـر مـن      ” مـن املنطـوق، أضـيفت عبـارة          ٥يف الفقرة     )أ(  
  ؛“استراتيجيات ابتكارية للوصول إىل” بعد عبارة “غريها من األمية، وال سيما

ــرة   )ب(   ــوق، ا ١١ويف الفقـ ــن املنطـ ــارة    مـ ــن عبـ ــتعيض عـ ــارا  ”سـ ــضع إطـ وأن تـ
ــدوليني   ــشركاء الـ ــع الـ ــاون مـ ــتراتيجيا، بالتعـ ــريناسـ ــصة   اآلخـ ــاالت املتخصـ ــيما الوكـ ، ال سـ

ىل نتائج املـؤمترات    إإىل استعراض منتصف العقد و     ومؤسسات منظومة األمم املتحدة، واستنادا    
ى العاملي، لتعـاون     لدعم حمو األمية على املستو     ٢٠٠٨-٢٠٠٧اإلقليمية اليت عقدت يف الفترة      

  بالتعـاون مـع الـشركاء الـدوليني      ،وأن تـضع  ”بعبارة  “ متجدد واختاذ إجراء يف جمال حمو األمية      
ــرين ــدة،    و، اآلخـ ــم املتحـ ــة األمـ ــسات منظومـ ــصة ومؤسـ ــاالت املتخصـ ــيما الوكـ ــارا ال سـ إطـ

ت نتـائج املـؤمترا   واستعراض منتصف العقـد     استراتيجيا للتعاون والعمل املتجددين، على أساس       
ــة  ــة إىل اإلقليمي ــة علــى املــستوى العــاملي،    الرامي ــة   دعــم حمــو األمي مبــا يف ذلــك جمــاالت األولوي

  ؛“املذكورة أعاله
 من املنطوق، وأعيـد ترتيـب الفقـرات الـيت تليهـا حـسب               ١٣وحذفت الفقرة     )ج(  
  .االقتضاء

نقحـة  ، بـصيغته امل A/C.3/63/L.7ويف اجللسة نفسها، اعتمـدت اللجنـة مـشروع القـرار        - ٣٨
  ).، مشروع القرار اخلامس٣٩انظر الفقرة (شفويا 

  توصيات اللجنة الثالثة  -ثالثا   
  :توصي اللجنة الثالثة اجلمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية  - ٣٩
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  مشروع القرار األول    
حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتــصلة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــالل       

   اإلعاقةنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني واتفاقية حقوق األشخاص ذويتنفيذ بر
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــشري   ــة،   إذ ت ــة باألشــخاص ذوي اإلعاق ــسابقة املتعلق ــا ال ــيما إىل قراراهت ــرار  وال س  الق

 كـانون   ١٨ املـؤرخ    ٦٢/١٧٠، والقـرار    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨املؤرخ   ٦٢/١٢٧
  ،٢٠٠٧ديسمرب /األول

 بوصــفه أداة مــن )١(بالــدور اهلــام لربنــامج العمــل العــاملي املتعلــق بــاملعوقني وإذ تــسلّم   
ــق تكــافؤ الفــرص لألشــخاص       ــشأن حتقي ــة، ودور القواعــد املوحــدة ب ــسياسات العام أدوات ال

ــة ذوي ــة،    )٢(اإلعاقـ ــصلحة األشـــخاص ذوي اإلعاقـ ــة ملـ ــود املبذولـ ــدعم اجلهـ ــفها أداة لـ  بوصـ
  ،)٣(قواعد يف ضوء أحكام اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةوضرورة حتديث تلك ال

 )٤( االختيـاري  بدخول اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا           وإذ ترحب   
تعزيـز ومحايـة وكفالـة متتـع        ، وهـي االتفاقيـة الـيت ترمـي إىل           ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٣حيز النفاذ يف    

قــدم املــساواة مــع اآلخــرين جبميــع حقــوق   مجيــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة متتعــا كــامال علــى   
ة، وإذ تسلّم بأن اعتمـاد االتفاقيـة      اإلنسان واحلريات األساسية، وتعزيز احترام كرامتهم املتأصل      

  ميثل فرصة بالغة األمهية لتدعيم األنشطة املتصلة باإلعاقة داخل منظومة األمم املتحدة،
 يعـيش  عاقـة يف العـامل،  إ ذي  شـخص  مليـون ٦٥٠ ما ال يقـل عـن     أن هناك  وإذ تدرك  

يعيـشون يف ظـروف       غالبية األشـخاص ذوي اإلعاقـة      وأن يف املائة منهم يف البلدان النامية،        ٨٠
من الفقر، وإذ تسلّم، يف هذا الصدد، باحلاجة املاسة إىل معاجلة ما خيلفه الفقر مـن آثـار سـلبية                    

  على األشخاص ذوي اإلعاقة،
يسودها السالم واألمـن علـى أسـاس االحتـرام           أن توفر أوضاع     وإذ تضع يف اعتبارها     

التــام للمقاصــد واملبــادئ املنــصوص عليهــا يف ميثــاق األمــم املتحــدة واحتــرام صــكوك حقــوق    

__________ 
  ).رابعا( التوصية األوىل ، املرفق، الفرع الثامن،Corr.1 و A/37/351/Add.1الوثيقة   )١(  
  .، املرفق٤٨/٩٦القرار   )٢(  
  .، املرفق األول٦١/١٠٦القرار   )٣(  
  .املرجع نفسه، املرفق الثاين  )٤(  
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اإلنسان السارية من األمور اليت ال غىن عنها لتوفري احلماية الكاملـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة،                 
  وال سيما يف حاالت الرتاع املسلح واالحتالل األجنيب،

علــى أمهيــة تعبئــة املــوارد علــى مجيــع املــستويات مــن أجــل التنفيــذ النــاجح  وإذ تــشدد  
لربنامج العمـل العـاملي املتعلـق بـاملعوقني واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وإذ تـسلّم                     

  بأمهية التعاون الدويل وتعزيزه دعما للجهود الوطنية، وال سيما يف البلدان النامية،
ــة    مــن جديــد وإذ تؤكــد  احلاجــة إىل إدراج وإدمــاج حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق

ــة،      ــة والدولي ــة واإلقليمي ــة علــى الــصعد الوطني ــة املبذول ورفــاههم ومنظــوراهتم يف جهــود التنمي
املتفـق عليهـا دوليـا، وال سـيما األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،               األهداف اإلمنائيـة    وبدون ذلك فإن    

دد، احلاجة إىل بناء أو تعزيز فعاليـة التـشريعات الوطنيـة            وإذ تؤكد، يف هذا الص    ،  ُتنجز فعال  لن
  واإلقليمية، وبيئة السياسات احمللية، وبرامج التنمية اليت متس األشخاص ذوي اإلعاقة،

االستعراض والتقييم اخلمسي اخلامس لربنـامج       عن   بتقرير األمني العام   ترحب  ‐ ١  
حالـة اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           ، وتقريـره عـن      )٥( املتعلق باملعوقني  العمل العاملي 

  ؛)٦(وبروتوكوهلا االختياري
ــن  تعـــرب  - ٢   ــسياسات واملمارســـات     القلـــقعـ ــوة بـــني الـ ــتمرار الفجـ  إزاء اسـ

 يف ، مبا يف ذلـك حقـوقهم ورفـاههم،   اإلعاقةمراعاة منظور األشخاص ذوي   يتعلق بتعميم    فيما
  ؛ية لأللفية يف جمال حتقيق األهداف اإلمنائعمل األمم املتحدة

 الــدول علــى إشــراك األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى قــدم املــساواة مــع    حتــث  - ٣  
األشــخاص اآلخــرين يف وضــع االســتراتيجيات واخلطــط، وال ســيما االســتراتيجيات واخلطــط   

 األكثر صلة هبم؛

الـدول علـى أن تـسترشد يف عملـها، بالتعـاون مـع جهـات عـدة منـها            تشجع  - ٤  
 وكــذلك املؤســسات املاليــة اإلقليميــة  ليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة املنظمــات احلكوميــة الدو

 بأهــداف صــكوك األمــم املتحــدة ذات الــصلة  والقطــاع اخلــاص، حــسب االقتــضاء، والدوليــة 
  :مبسألة اإلعاقة اليت تشمل، يف مجلة أمور، ما يلي

ــة   )أ(   ــذ     دراسـ ــة إىل تنفيـ ــة اهلادفـ ــربامج اإلمنائيـ ــسياسات والـ ــتراتيجيات والـ االسـ
للقـضايا  مشوهلـا   كفالة  هداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، و          األ

  ؛تكافؤ الفرص للجميعل وتعزيزها املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة
__________ 

  )٥(  A/63/183.  
  )٦(  A/63/264 و Corr.1.  
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ــتمكني األشــخاص         )ب(   ــة ل ــة معقول ــاكن إقام ــوفري أم ــسهيالت وت ــوفر الت ــة ت كفال
ا مــستقلني وأن يــشاركوا مــشاركة تامــة يف مجيــع  اإلعاقــة مــن نيــل حقهــم يف أن يعيــشو  ذوي

 ؛نتفعة منها وم يف التنميةعناصر فاعلةجوانب احلياة، وكذلك يف أن يكونوا 

ــبة وتــــوفري   )ج(   لألشــــخاص  ُمَيــــسَّرةخــــدمات وشــــبكات أمــــان  مــــوارد مناســ
 رفاه اجلميع؛تعزيز لكفالة اإلعاقة  ذوي

مالئمــــني لألشــــخاص كفالــــة تــــوفري مــــستوى معيــــشة ومحايــــة اجتماعيــــة   )د(  
اإلعاقــة، بطــرق منــها االســتفادة مــن بــرامج القــضاء علــى الفقــر واجلــوع والتعلــيم اجليــد   ذوي

الشامل للجميع، وخباصة التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي واستحداث التعلـيم الثـانوي اجملـاين              
جملانيـة أو امليـسورة     تدرجييا، وكذلك توفري نفس القدر والنوعية واملستوى من الرعاية الصحية ا          

التكلفة بغية كفالة أعلى معيار صحي ميكن بلوغه لألشخاص ذوي اإلعاقـة، بـدون متييـز علـى                 
  فرص العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع؛أساس اإلعاقة، وإتاحة 

تـشاركية ودميقراطيـة    عمليـات   إرسـاء   تشجيع وتعزيز القـدرات الوطنيـة علـى           )هـ(  
ألشـخاص ذوي اإلعاقـة     من أجـل مـشاركة ا     آليات تزيد من تكافؤ الفرص       و لةءخاضعة للمسا 

 قافية؛ثيف احلياة املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والمشاركة كاملة وفعالة 

ــدول  تــشجع  - ٥   ــلمجــععلــى ال ــات    وحتلي ــشمل البيان  املعلومــات املالئمــة، مبــا ي
ــس   حــصااإل ــصنفة حــسب ال ــات البحــوث امل ــة األشــخاص ذوي  ئية وبيان  ن واجلــنس، عــن حال

 وذلـك ألغـراض   ضرورة توفري احلماية املناسبة للبيانـات الشخـصية،         االعتبار  آخذة يف   اإلعاقة،  
الـدول،  ، وتـدعو     اليت تشمل منظور األشخاص ذوي اإلعاقـة       سياساتالختطيط وحتليل وتقييم    

التابعـة إلدارة   اإلحـصاءات  شعبةالفنية اليت تقدمها   دمات  اخل إىل االستفادة من     ،الصدديف هذا   
 ؛الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة

ــد تؤكــد   - ٦    دور صــندوق األمــم املتحــدة للتربعــات حلــاالت العجــز،    مــن جدي
وتشجع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنيـة والقطـاع اخلـاص              

يز قدرته على دعم القيام بأنشطة حفازة ومبتكـرة مـن   على مواصلة دعم الصندوق، هبدف تعز    
 والقواعــد )١(املتعلــق بــاملعوقنيأجــل تنفيــذ الغايــات واألهــداف اإلمنائيــة لربنــامج العمــل العــاملي 

األشـخاص  حقـوق    واتفاقيـة    )٢(بـشأن حتقيـق تكـافؤ الفـرص لألشـخاص ذوي اإلعاقـة            املوحدة  
 املعين مبسألة اإلعاقة التابع للجنـة        املقرر اخلاص   تنفيذا كامال، مبا يف ذلك عمل      )٣(ذوي اإلعاقة 

، وعلــى تــسهيل التعــاون الــدويل، مبــا يف ذلــك بنــاء القــدرات الوطنيــة مــع    التنميــة االجتماعيــة
  التركيز على أولويات العمل احملددة يف هذا القرار؛
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يف ســـياق ة دمـــيف التقـــارير القطريـــة املق تـــدرجبالـــدول النظـــر يف أن  هتيـــب  - ٧  
ــة  راضــاالستع ــة املقبل ــة  ات الدوري ــق األهــداف اإلمنائي ــة استعراضــا   للتقــدم احملــرز يف حتقي لأللفي

  اجلهود اإلمنائية على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ورفاههم وسبل معيشتهم؛ألثروتقييما 

 الدول علـى إيـالء اهتمـام خـاص الحتياجـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة                 حتث  - ٨  
نس والـسن، بـسبل منـها اختـاذ تـدابري لكفالـة متـتعهم الكامـل                 املتعلقة حتديدا بكل من نـوع اجلـ       

  والفعلي جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛
 الدول على اختاذ مجيـع التـدابري الالزمـة، وفقـا اللتزاماهتـا مبوجـب                أيضا حتث  - ٩  

فالـة  القانون الدويل، مبـا يـشمل القـانون اإلنـساين الـدويل وقـانون حقـوق اإلنـسان الـدويل، لك             
محاية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة يف حاالت اخلطر، مبا يف ذلك حاالت النــزاع املـسلح،                

  والطوارئ اإلنسانية، وحدوث الكوارث الطبيعية؛
 بأمهيــة تطــور الفكــر واخلطــاب احملــيطني بقــضايا اإلعاقــة وأمهيــة توفيــق  تــسلّم  - ١٠  

اص ذوي اإلعاقــة، وتطلــب إىل املــصطلحات والتعــاريف والنمــاذج مــع اتفاقيــة حقــوق األشــخ
األمني العـام حتـديث برنـامج العمـل العـاملي يف هـذا الـصدد، مـع اإلبقـاء علـى تركيـز الربنـامج                          

  وهدفه املتمثل يف معاجلة قضايا اإلعاقة يف سياق التنمية االقتصادية واالجتماعية؛
 إلعاقةاألشخاص ذوي ا  لشواغل   أولوية أكرب     إىل األمني العام أن يويل     تطلب  - ١١  

 يف حــدود املــوارد برنــامج عمــل منظومــة األمــم املتحــدة، واملــسائل الــيت تعنــيهم وإدراجهــا يف  
،  اإلعاقـة  مراعـاة قـضايا    دور األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا اإلمنائية يف تعميم          املتاحة، لتعزيز 

ويف النــــهوض حبقــــوق األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة ورفــــاههم، ويف مراعــــاة املنظــــور املتعلــــق  
 :عن طريق القيام مبا يلي منظومة األمم املتحدة  وإدماجهم يف عملذوي اإلعاقةباألشخاص 

 علـى نطـاق أوسـع يف        ذوي اإلعاقة املنظور املتعلق باألشخاص     إدراجتشجيع    )أ(  
  وغريهــا مــن هيئــات األمــم املتحــدة لألمــم املتحــدةاألمانــة العامــةوبــرامج ومــشاريع سياســات 
استنادا إىل هنـج كلـي يف العمـل الـذي يـتم إجنـازه يف ميـادين                  وية أكرب،    وإعطائه أول  ووكاالهتا،

علـى كفالـة أن    ،هـذا الـصدد   العمـل، يف    والتنمية االجتماعية وحقوق اإلنـسان وعـدم التمييـز،          
ــامج العــاملي لتعــدادات الــسكان واملــساكن لعــام    ي للمنظــور املتعلــق   شــامال ٢٠١٠كــون الربن

  ؛باألشخاص ذوي اإلعاقة
للبلـدان    مجيـع البلـدان وتقـدمي املـساعدة         يف اإلجراءات املتخـذة  صلة تعزيز   موا )ب( 

لألشـخاص ذوي اإلعاقـة الـذين     خـاص  إيـالء اهتمـام  قل البلـدان منـوا، مـع     النامية، وال سيما أل   
  ؛يعيشون يف ظروف صعبة
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 شـاملة ومتـسقة    مساعدة الدول األعضاء على صياغة سياسات وخطط عمـل         )ج( 
وتقــدمي املــساعدة  الــدويلالتعــاون  رياديــة تــشجع مجلــة أمــور منــها  تــشمل مــشاريع ومــشاريع

ــة، خباصــة  ــز  مــن أجــل  التقني ــة تعزي  واجملتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك   قــدرات الوكــاالت احلكومي
  تنفيذ الربامج املتعلقة باإلعاقة؛منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، ل

إلمنائيـة لأللفيـة، علـى    ، يف جهودها الرامية إىل حتقيق األهداف ا    الدولشجع  ت  ‐ ١٢  
ــق مقاصــد         ــساعية إىل حتقي ــة ال ــا للجهــود الوطني ــزه دعم ــدويل وتعزي ــاون ال ــة التع ــرار بأمهي اإلق
وأهداف برنامج العمل العاملي واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واختاذ التـدابري املالئمـة              

ــدول، وحــسب االقتــضاء، يف شــراكة مــع املنظ     ــصدد بــني ال ــة يف هــذا ال ــة  والفعال مــات الدولي
  واإلقليمية ذات الصلة واجملتمع املدين، وال سيما منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة؛

  : إىل األمني العامتطلب  ‐ ١٣  
أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الرابعــة والــستني تقريــرا عــن حالــة          )أ( 

ة والـــدروس األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة فيمـــا يتعلـــق بتحقيـــق مجيـــع األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــ
املستفادة وأوجه التـآزر والتكامـل املنجـزة، اسـتنادا إىل تنفيـذ برنـامج العمـل العـاملي والقواعـد                     
ــضاء يف         ــدول األع ــار لل ــوفري إط ــة ت ــة، بغي ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حق املوحــدة، واتفاقي

  ؛جهودها الرامية إىل بلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا لألشخاص ذوي اإلعاقة
أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والـستني تقريـرا موحـدا شـامال                )ب( 

لفترة السنتني عن تنفيذ برنـامج العمـل العـاملي، والتقـدم احملـرز يف سـبيل النـهوض باألشـخاص                     
  ، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛ذلك من حتدياتواجه يف سياق التنمية وما يذوي اإلعاقة 

الفريق املشترك بني الوكاالت لدعم اتفاقيـة حقـوق األشـخاص           ن يطلب إىل    أ  )ج(  
 األمـم  إدمـاج حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف األنـشطة اإلمنائيـة الـيت تنفـذها                    ذوي اإلعاقة 

  .وتوفري مبادئ توجيهية ألفرقة األمم املتحدة القطرية يف ذلك الشأناملتحدة 
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  مشروع القرار الثاين    
  ية العاملية الثانية للشيخوخةمتابعة اجلمع    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
 الـــذي ٢٠٠٢ديـــسمرب / كـــانون األول١٨ املـــؤرخ ٥٧/١٦٧ إىل قرارهـــا إذ تـــشري  

 وخطـــة عمـــل مدريـــد الدوليـــة املتعلقـــة بالـــشيخوخة لعـــام )١(أيـــدت فيـــه اإلعـــالن الـــسياسي
اطـت فيـه     الـذي أح   ٢٠٠٣ديـسمرب   / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٥٨/١٣٤، وقرارها   )٢(٢٠٠٢

  املـؤرخ  ٦٠/١٣٥علما بـأمور مـن بينـها خريطـة الطريـق لتنفيـذ خطـة عمـل مدريـد وقراراهتـا                      
 ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٦١/١٤٢ و٢٠٠٥ديــسمرب /كــانون األول ١٦
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٢/١٣٠ و

  ،)٣( بتقرير األمني العاموإذ حتيط علما  
تام أول استعراض وتقيـيم خلطـة عمـل مدريـد الدوليـة املتعلقـة                بنجاح اخت  تقر  - ١  

  ، ونتائجها على كل من الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين؛ )٢(٢٠٠٢بالشيخوخة لعام 
احلكومات على أن تويل اهتماما أكرب لبناء القدرات من أجل القـضاء         تشجع  - ٢  

 مراعــاة قــضايا الــشيخوخة يف علــى الفقــر بــني املــسنني، وخباصــة املــسنات، عــن طريــق تعمــيم  
ــة،       ــة الوطني ــر وخطــط التنمي ــى الفق ــضاء عل ــة   اســتراتيجيات الق ــسياسات املتعلق ــدرج ال وأن ت

  بالشيخوخة واجلهود الرامية إىل تعميم مراعاة قضايا الشيخوخة يف استراتيجياهتا الوطنية؛
لوطنيـة  الدول األعضاء على تعزيـز اجلهـود الـيت تبـذهلا لتنميـة القـدرة ا                تشجع  - ٣  

ــيم،       ــة االســتعراض والتقي ــة الــيت حتــددت خــالل عملي ــذ الوطني علــى التــصدي ألولويــات التنفي
وتدعو الدول األعضاء اليت مل تنظر بعد يف اتباع هنج تدرجيي يف تنمية القـدرات يـشمل حتديـد     
األولويــات الوطنيــة، وتعزيــز اآلليــات املؤســسية، وإجــراء البحــوث، ومجــع البيانــات وحتليلــها،  

  ريب ما يلزم من املوظفني يف ميدان الشيخوخة، إىل أن تقوم بذلك؛وتد
 الدول األعضاء على تذليل العقبات اليت تعوق تنفيذ خطة عمل           تشجع أيضا   - ٤  

مدريـد عـن طريـق وضــع اسـتراتيجيات تأخـذ يف االعتبـار املراحــل العمريـة مـن حيـاة اإلنــسان          

__________ 
 ،املتحـدة  األمـم  وراتـمنـش ( ٢٠٠٢ أبريـل /نيـسان  ١٢‐٨ مدريـد،  للشيخوخة، الثانية العاملية اجلمعية تقرير  )١(  

  .، املرفق األول١ الفصل األول، القرار ،)A.02.IV.4 املبـيع رقم
  .املرجع نفسه، املرفق الثاين  )٢(  
  )٣(  A/63/95.  
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ة فــرص حتقيــق املزيــد مــن النجــاح يف  بأكملــها وتعــزز التــضامن بــني األجيــال مــن أجــل زيــاد   
  املقبلة؛ األعوام

علــى أن تــشدد بوجــه خــاص علــى اختيــار  عــضاء  الــدول األ كــذلكتــشجع  - ٥  
أولويات وطنية واقعية وجمدية حتظى بأوفر فرص التنفيـذ يف األعـوام املقبلـة، وأن تـضع غايـات                    

ها بشأن خمطـط اإلطـار      ومؤشرات لقياس التقدم احملرز يف عملية التنفيذ، وتعرض وجهات نظر         
 كي يتسىن أخذها يف االعتبـار يف املـشروع          )٣(االستراتيجي للتنفيذ الوارد يف تقرير األمني العام      

يف دورهتا السابعة واألربعني املقـرر      جلنة التنمية االجتماعية    على   اخلتامي لإلطار الذي سيعرض   
  ؛٢٠٠٩فرباير /يف شباطعقدها 

 بوسـائل مـن بينـها       مدريـد عمـل   طة  لتعريف خب  ا زيادةب عضاء الدول األ  توصي  - ٦  
ــة بتعزيــز شــبكات مراكــز التنــسيق الوطنيــة    قليميــة، الــشيخوخة، والعمــل مــع اللجــان اإل املعني

   ؛قضايا الشيخوخةل ةعالمي اإلةعالم لتوسيع نطاق التغطيدارة شؤون اإلإمساعدة حشد و
تابعـة خطـط العمـل       احلكومات اليت مل تعني بعد جهات تنسيقية ُتعـىن مب          تدعو  - ٧  

  الوطنية املتعلقة بالشيخوخة، إىل القيام بذلك؛
 احلكومات إىل تـسيري سياسـاهتا املتعلقـة بالـشيخوخة مـن خـالل إجـراء                 تدعو  - ٨  

مشاورات شاملة وتشاركية تضم من يعنيهم األمر مـن أصـحاب املـصلحة والـشركاء يف جمـال                  
فعالــة تــضع زمــام الــسياسات يف أيــدي  حتقيــق التنميــة االجتماعيــة، بغيــة اســتحداث سياســات  

  اآلراء؛ اجلهات الوطنية وتؤدي إىل بناء توافق
 أنه من الضروري، استكماال للجهـود اإلمنائيـة الوطنيـة، تعزيـز التعـاون               تؤكد  - ٩  

الدويل من أجل دعم البلدان النامية يف تنفيذ خطـة عمـل مدريـد، مـع التـسليم يف الوقـت ذاتـه                       
   توفريها على الصعيد املايل؛بأمهية املساعدة وأمهية

 اجملتمع الدويل علـى دعـم اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل إقامـة شـراكات                  تشجع  - ١٠  
ــة ومؤســسات       أقــوى مــع اجملتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك منظمــات املــسنني واألوســاط األكادميي

ــة والقطــاع اخلــاص، يف حم     ــة البحــوث واملنظمــات األهليــة مبــا فيهــا اجلهــات املقدمــة للرعاي اول
  للمساعدة يف بناء القدرات املتعلقة بقضايا الشيخوخة؛

 باحلكومــات العمــل، حــسب االقتــضاء، علــى تــأمني الظــروف املالئمــة  هتيــب  - ١١  
لتمكني األسر واجملتمعات احمللية من توفري العناية واحلماية لألشـخاص عنـد تقـدمهم يف الـسن؛                 

ى أســس تــشمل نــوع اجلــنس، وخفــض  وتقيــيم التحــسن يف احلالــة الــصحية لكبــار الــسن، علــ 
  معدالت العجز والوفاة بينهم؛
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 احلكومات على مواصلة ما تبذله من جهود لتنفيذ خطة عمل مدريـد             تشجع  - ١٢  
وتعميم مراعاة شواغل كبـار الـسن يف بـرامج عملـها املتعلقـة بالـسياسات، مـع مراعـاة األمهيـة                      

 فيما بني األجيال لصاحل التنميـة االجتماعيـة،    لألسرة والترابط والتضامن واملعاملة باملثل    احلامسة
ق التكامـل   يـ التمييـز بـسبب الـسن، وحتق      على منع   ، و لكبار السن وإعمال مجيع حقوق اإلنسان     

  االجتماعي؛
 اجملتمــع الــدويل علــى تعزيــز التعــاون الــدويل مــن أجــل دعــم اجلهــود    تــشجع  - ١٣  

اف املتفـق عليهـا دوليـا، بغيـة تـوفري دعـم       الوطنية الرامية إىل القضاء على الفقـر، التزامـا باألهـد         
  اجتماعي واقتصادي مستدام لكبار السن؛

 اجملتمع الدويل والوكاالت املعنية يف منظومة األمم املتحدة، كـل منـها             تشجع  - ١٤  
ضمن واليتـه، علـى دعـم اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل تـوفري التمويـل ملبـادرات البحـوث ومجـع                

ــشي   ــة بال ــات املتعلق ــا شــيخوخة      البيان ــيت تطرحه ــن أجــل فهــم التحــديات والفــرص ال خوخة م
السكان على حنو أفضل، وتزويد صانعي السياسات مبعلومات أدق وأكثر حتديدا عـن القـضايا               

  اجلنسانية والشيخوخة؛
مـم  ألالذي تؤديه اجلهات التابعة ل    دور  ال الدول األعضاء بإعادة تأكيد      توصي  - ١٥  
دور نطـاق   توسـيع   وزيـادة جهـود التعـاون الـتقين،         و،  ةالـشيخوخ  املعنية بتنسيق مسائل  املتحدة  

وتيـسري   اجلهـود،   إضـافية لتلـك   مـوارد    وتقـدمي    قـضايا الـشيخوخة   فيما يتعلـق ب    ليميةقاللجان اإل 
املعنيـة بالـشيخوخة، وزيـادة التعـاون مـع          والدولية   وطنيةبني املنظمات غري احلكومية ال    تنسيق  ال

  ة؛املتعلقة بالشيخوخ أعمال البحوث ة بشأن جدولكادميياملؤسسات األ
احلاجة إىل بنـاء قـدرات إضـافية علـى الـصعيد الـوطين مـن أجـل                  تكرر تأكيد     - ١٦  

التــشجيع علــى مواصــلة تنفيــذ خطــة عمــل مدريــد وتيــسري ذلــك، إضــافة إىل حــصيلة دورهتــا     
م االستعراضية والتقييمية األوىل، وتشجع احلكومات يف هـذا الـصدد علـى دعـم صـندوق األمـ                 

املتحدة االستئماين للشيخوخة من أجل متكني إدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة باألمانـة              
  العامة من تقدمي مساعدة موسعة إىل البلدان، بناء على طلبها؛

السن يف اجلهود اجلارية الرامية إىل حتقيق األهـداف           مبراعاة حالة كبار   توصي  - ١٧  
  ؛)٤(ا يف ذلك األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة لأللفيةاإلمنائية املتفق عليها دوليا، مب

دليل التنفيذ الوطين خلطـة عمـل مدريـد الدوليـة           ترمجة   مني العام ىل األ إ تطلب  - ١٨  
ليتسىن للـدول األعـضاء أن تـستعني        مم املتحدة   اللغات الرمسية لأل   ىل مجيع إ ةلشيخوخاملتعلقة با 

__________ 
  .٥٥/٢قرار الانظر   )٤(  
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، كـل إىل لغتـها، حـسب        الـدليل لدول األعضاء علـى ترمجـة       به على حنو أكثر فعالية، وتشجع ا      
  مقتضى احلال؛

 إىل األمني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة، يف دورهتـا الرابعـة                   أيضا تطلب  - ١٩  
والــستني، تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا القــرار، مــع تــضمينه معلومــات عــن تعزيــز حقــوق اإلنــسان    

  .ومحايتها فيما يتعلق بكبار السن
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  وع القرار الثالثمشر    
تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنميـة االجتماعيـة ونتـائج دورة اجلمعيـة العامـة                    

  االستثنائية الرابعة والعشرين
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 إىل مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية الذي عقد يف كوبنـهاغن يف الفتـرة              إذ تشري   

 وإىل دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية الرابعــة والعــشرين   ،١٩٩٥مــارس / آذار١٢ إىل ٦مــن 
حتقيـق التنميـة االجتماعيـة للجميـع        : مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية ومـا بعـده        ”املعنونة  

يونيـه إىل  / حزيـران  ٢٦ اليت عقـدت يف جنيـف يف الفتـرة مـن             ،“يف ظل عامل يتحول إىل العوملة     
   ،٢٠٠٠يوليه /متوز ١

كوبنـــهاغن بـــشأن التنميـــة االجتماعيـــة وبرنـــامج   أن إعـــالنكـــد مـــن جديـــدوإذ تؤ  
واملبــادرات األخــرى مــن أجــل التنميــة االجتماعيــة الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يف    )١(عمــلال

، وكـذلك إجـراء حـوار عـاملي متواصـل بـشأن مـسائل               )٢(دورهتا االسـتثنائية الرابعـة والعـشرين      
ار األساسي لتعزيز التنمية االجتماعية للجميـع علـى الـصعيدين           التنمية االجتماعية، تشكل اإلط   

  الوطين والدويل،
واألهــداف اإلمنائيــة الــواردة فيــه، وإىل  )٣(أللفيــةل إىل إعــالن األمــم املتحــدة وإذ تـشري   

ة والدورات االسـتثنائية    ـة واملؤمترات الرئيسي  ـد هبا يف مؤمترات القم    ـزامات اليت جرى التعه   ـااللت
  ،)٤(٢٠٠٥تحدة، مبا فيها االلتزامات اليت جرى التعهد هبا يف مؤمتر القمة العاملي لعام لألمم امل

 بـشأن   ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٢٣ بـاء املـؤرخ      ٥٧/٢٧٠إىل قرارهـا    أيـضا   وإذ تشري     
التنفيذ واملتابعـة املتكـاملني واملنـسقني لنتـائج املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها                   

  حدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي،األمم املت
 ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٦٠/٢٠٩ إىل قرارهــا كــذلكوإذ تــشري   

  ،)٢٠٠٦-١٩٩٧(بشأن تنفيذ عقد األمم املتحدة األول للقضاء على الفقر 
__________ 

منــشورات األمــم  (١٩٩٥مــارس / آذار١٢‐٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة، كوبنــهاغن،   )١(  
  .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.8املتحدة، رقم املبيع 

  .، املرفق٢٤/٢-القرار دإ  )٢(  
  .٥٥/٢انظر القرار   )٣(  
  .٦٠/١انظر القرار   )٤(  
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 اإلعالن الوزاري الـذي اعتمـد يف اجلـزء الرفيـع املـستوى مـن         وإذ تالحظ مع التقدير     
اتيــة ؤهتيئــة بيئــة م” بــشأن ٢٠٠٦وضــوعية للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي لعــام الــدورة امل

علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل إلجيــــــاد عمالــة كاملــة ومنتجــة وتــوفري فــرص العمــل الكــرمي  
  ،)٥(“للجميع، وتأثري تلك البيئة على التنمية املستدامة

ليـة، مبـا يتـضمنه مـن أهـداف           أن برنامج العمل الكرمي ملنظمـة العمـل الدو         وإذ تالحظ   
استراتيجية أربعة، له دور مهم، حـسبما أعيـد تأكيـده يف إعـالن منظمـة العمـل الدوليـة بـشأن                      
العدالة االجتماعيـة مـن أجـل عوملـة منـصفة، يف تنفيـذ هـدف العمالـة الكاملـة واملنتجـة وتـوفري                

  فرص العمل الكرمي للجميع،
التنميـة االجتماعيـة يف متابعـة واسـتعراض          احلاجة إىل تعزيز دور جلنـة         على تشددوإذ    

ــتثنائية الرابعـــة  مـــؤمتر القمـــة العـــاملي للتنميـــة االجتماعيـــة ونتـــائج دورة اجلمعيـــة العامـــة    االسـ
  والعشرين،

   بضرورة أن ترتكز التنمية االقتصادية واالجتماعية على هنج حموره الناس،وإذ تسلم  
ألســواق املاليــة العامليــة والوطنيــة، مــن أن عــدم اســتقرار ا وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق  

والتحــديات الــيت تطرحهــا أزمتــا الغــذاء والطاقــة املــستمرتان، ميكــن أن يعوقــا حتقيــق أهــداف     
  التنمية االجتماعية،

دعمها القوي للعوملـة املنـصفة وضـرورة أن يفـضي النمـو إىل القـضاء علـى                  وإذ تؤكد     
يت هتدف إىل  تـشجيع تـوفري العمالـة الكاملـة            الفقر وإىل االلتزام باالستراتيجيات والسياسات ال     

واملختارة حبرية واملنتجة وفرص العمل الكرمي للجميع، ولضرورة جعل هـذه األهـداف عنـصرا               
رئيسيا من عناصر السياسات الوطنية والدوليـة ذات الـصلة، وكـذلك االسـتراتيجيات اإلمنائيـة                

كـد مـن جديـد أيـضا أن عمليـة تـوفري             الوطنية اليت تشمل استراتيجيات احلد من الفقـر، وإذ تؤ         
فرص العمالة والعمل الكرمي ينبغي إدماجهما يف صلب سياسات االقتصاد الكلي، مـع املراعـاة               
التامــة لتــأثري العوملــة وُبعــدها االجتمــاعي، الــيت يــشوب عــدم التكــافؤ تقاســم وتوزيــع منافعهــا    

  وتكاليفها،
  ؛)٦( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  

__________ 
الفصل الثالث، ، )A/61/3/Rev.1 (٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم        :انظر  )٥(  

  .٥٠الفقرة 
  )٦(  A/63/133.  
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ــ  - ٢   ــذ إعــالن      بترح ــا مبواصــلة تنفي ــا والتزامه ــات جمــددا إرادهت ــد احلكوم  بتأكي
القـضاء علـى الفقـر وتعزيـز        ب، وال سـيما     )١(وبرنامج العمل  كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية   

العمالة الكاملة واملنتجة وتقوية االنـدماج االجتمـاعي إلقامـة جمتمعـات مـستقرة وآمنـة وعادلـة          
  للجميع؛
ــ تــسلم  - ٣   ــذ االأن تب ــهاغن والــيت جــرى التعهــد هبــا يف  تزامــات لنفي  حتقيــقكوبن

األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، أمران يعزز كـل منـهما                
متماسك ومتمحـور حـول   إمنائي تزامات أمهية حامسة يف التوصل إىل هنج  لااللتلك  اآلخر، وأن   

  احتياجات الناس؛
 أن جلنة التنمية االجتماعية تواصل حتمـل املـسؤولية الرئيـسية    د من جديد  تؤك  - ٤  

عــن متابعــة واســتعراض مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة ونتــائج دورة اجلمعيــة العامــة   
ألمـم املتحـدة إلجـراء حـوار عـاملي          الرئيـسي يف ا   فل  احمل متثل وأهنا   ،االستثنائية الرابعة والعشرين  

ئل التنميــة االجتماعيــة، وهتيــب بالــدول األعــضاء والوكــاالت املتخصــصة   مكثــف بــشأن مــسا
ملنظومــة األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا ذات الــصلة واجملتمــع املــدين أن تعــزز دعمهــا          

  ؛اللجنة ألعمال
 بأن املفهوم الواسع للتنمية االجتماعية الذي مت تأكيـده يف مـؤمتر القمـة               تسلم  - ٥  

قــد جــرى جتماعيــة ويف دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية الرابعــة والعــشرين  العــاملي للتنميــة اال
 مـسألة  تـشكل  السياسات على الصعيدين الوطين والدويل، وأنـه يف حـني             صنع يف جمال إضعافه  

 مزيد مـن    إيالء يف السياسات اإلمنائية واخلطاب اإلمنائي، ينبغي        جزءا رئيسيا القضاء على الفقر    
 األخــرى الــيت اتفــق عليهــا يف مــؤمتر القمــة، وخباصــة االلتزامــات املتعلقــة   االهتمــام لاللتزامــات

 اليت تضررت بـدورها مـن عـدم وجـود صـلة بـصفة عامـة بـني               ،بالعمالة واالندماج االجتماعي  
   السياسات االجتماعية؛صنع السياسات االقتصادية وصنع

 ،)٢٠٠٦-١٩٩٧( بـأن عقــد األمـم املتحـدة األول للقــضاء علـى الفقــر     تقــر   - ٦  
 قد وضع الرؤيـة الطويلـة األجـل للجهـود     ،الذي بدأ بعد مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية 

  ؛املستمرة واملتضافرة اليت تبذل على الصعيدين الوطين والدويل من أجل القضاء على الفقر
األول  احلكومـات خـالل العقـد        تعهـدت هبـا   أن تنفيـذ االلتزامـات الـيت         تدرك  - ٧  

 املـؤرخ   ٦٢/٢٠٥، وترحـب بـإعالن اجلمعيـة، مبوجـب قرارهـا             التوقعـات   إىل مـستوى   يرَق مل
 للقـــضاء علـــى الفقـــر الثـــاينعقـــد األمـــم املتحـــدة ، بـــدء ٢٠٠٧ديـــسمرب / كـــانون األول١٩

مــن أجــل تقــدمي الــدعم الفعــال واملنــسق لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق  ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(
  الفقر، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛عليها دوليا ذات الصلة بالقضاء على 
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أن املـــؤمترات الرئيـــسية ومـــؤمترات القمـــة الـــيت تعقـــدها األمـــم  علـــىتـــشدد   - ٨  
املؤمتر الـدويل    وكذلك   ٢٠٠٥يف ذلك مؤمتر قمة األلفية ومؤمتر القمة العاملي لعام           املتحدة، مبا 

د عززت األولوية والطـابع امللـح للقـضاء    ، ق)٧(توافق آراء مونتريي املنبثق منه  يف لتمويل التنمية 
  على الفقر يف خطة األمم املتحدة للتنمية؛

 أن سياسـات القـضاء علـى الفقـر ينبغـي أن تتـصدى للفقـر                علـى   أيـضا  تشدد  - ٩  
اجة إىل إدماج تدابري اإلنصاف واحلد مـن        احل علىمبعاجلة أسبابه اجلذرية واهليكلية ومظاهره، و     

   السياسات؛أوجه عدم املساواة يف تلك
 أن وجــود بيئــة مؤاتيــة شــرط مــسبق هــام لتحقيــق العدالــة والتنميــة        تؤكــد  - ١٠  

أمـر أساسـي يف حتقيـق التنميـة املـستدامة الـشاملة        النمو االقتصادي ه يف حني أن االجتماعية وأن 
ن عائقا أمام النمـو     ال عدم املساواة والتهميش املتأص    يشكل ،الناساليت بكون حمورها    لجميع و ل

 التكامـل   كفالـة  و حتقيـق التـوازن   ، وتسلم باحلاجـة إىل      ها املطلوب لتحقيق  واسع النطاق رد ال املط
بني التدابري الرامية إىل حتقيق النمو والتدابري الراميـة إىل حتقيـق العدالـة االقتـصادية واالجتماعيـة                  

   مستويات الفقر بشكل عام؛يفتأثري لل
عاملية واملسؤولية االجتماعية للـشركات     أن استقرار النظم املالية ال     أيضا تؤكد  - ١١  

ــر         ــصلحة اآلخــرين أم ــؤثر يف أصــحاب امل ــيت ت ــة ال ــصادية الوطني ــسياسات االقت ــساءلتها وال وم
  أساسي خللق بيئة دولية مؤاتية لتعزيز النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية؛

  األساسـية مــن ه بـضرورة تعزيــز احتـرام مجيــع حقـوق اإلنـسان وحرياتــ    تـسلم   - ١٢  
 أشــد االحتياجــات االجتماعيــة إحلاحــا لــدى النــاس الــذين يعيــشون يف فقــر، بطــرقتلبيــة أجــل 
ــة     عــــدة ــبة لتــــدعيم وتوطيــــد املؤســــسات الدميقراطيــ ــها تــــصميم وإنــــشاء آليــــات مناســ منــ
  الدميقراطي؛ واحلكم

 وتعمـيم مراعـاة      االلتزام بتمكني املرأة واملساواة بني اجلنسني      تؤكد من جديد    - ١٣  
جلنساين يف مجيع اجلهود اإلمنائية، مع التـسليم بـأن هـذه املـسائل مهمـة للغايـة لتحقيـق             املنظور ا 

تعزيـــز إىل والتنميـــة املـــستدامة وبـــذل اجلهـــود الراميـــة إىل مكافحـــة اجلـــوع والفقـــر واملـــرض   
مـشاركة  السياسات والـربامج الـيت تعمـل علـى زيـادة وضـمان وتوسـيع نطـاق مـشاركة املـرأة                      

ت احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، علـى قـدم املـساواة             كاملة يف مجيع جماال   
  مجيـع املـوارد الالزمـة لكـي متـارس مجيـع      علـى صوهلا  حـ  فـرص    إىل زيادة الرجل، و شريكها  مع  

__________ 
منــشورات األمــم  (٢٠٠٢ مــارس/ آذار٢٢‐١٨تقريــر املــؤمتر الــدويل لتمويــل التنميــة، مــونتريي، املكــسيك،     )٧(  

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 
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بإزالـة احلـواجز الـيت مـا زالـت          ممارسـة كاملـة،      حقـوق اإلنـسان وحرياتـه األساسـية          هلـا مـن    ما
 هلـا، علـى    العمالة الكاملة واملنتجة وفرص العمل الكرميالة توفري، مبا يشمل كف   تعترض طريقها 

  قدم املساواة مع الرجل، وكذلك تعزيز استقالهلا االقتصادي؛
ــضا      - ١٤   ــد أي ــن جدي ــزام تؤكــد م ــة    االلت ــرص املتاحــة الكامل ــز الف واملنتجــة بتعزي

لعمــل الكــرمي  ل، مبــا يف ذلــك ألشــد الفئــات حرمانــا، والفــرص املتاحــة كــذلكحبريــةواملختــارة 
ــع ــصادية، مــع    للجمي ــاءة االقت ــة إىل جانــب الكف ــة االجتماعي ــق العدال ــرام الكامــل   لتحقي  االحت

للمبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــل يف ظــل أوضــاع تتــسم باإلنــصاف واملــساواة واألمــن     
 ينبغـي أن تـدعم يف مجلـة         أن سياسـات االقتـصاد الكلـي      كـذلك   ؤكـد مـن جديـد       ت و ،والكرامة
  ؛ للعوملةة االجتماعيواألبعادلتأثري ية توفري فرص العمالة، مع إيالء االعتبار التام لأمور عمل
ــدويل يف   حتــيط علمــا مــع االهتمــام    - ١٥   ــران باعتمــاد مــؤمتر العمــل ال ــه /حزي يوني
 إلعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية مـن أجـل عوملـة منـصفة، الـذي            ٢٠٠٨

ي تضطلع به منظمة العمل الدولية يف العمل على حتقيق عوملـة منـصفة       يسلم بالدور اخلاص الذ   
  وباملسؤولية اليت تنهض هبا يف مساعدة دوهلا األعضاء يف ما تبذله من جهود،

أن مثـة حاجـة ملحـة إىل هتيئـة بيئـة علـى الـصعيدين الـوطين                   تؤكد مـن جديـد      - ١٦  
 العمــل الكــرمي للجميــع كأســاس والــدويل تفــضي إىل حتقيــق العمالــة الكاملــة واملنتجــة وفــرص 

أمـر أساسـي    ومباشـرة األعمـال احلـرة        بيئة تدعم االستثمار والنمـو       هتيئة وأن   ،للتنمية املستدامة 
ــساء        إلجيــاد ــضا أن إتاحــة الفــرص للرجــال والن ــد أي ــن جدي ــدة، وتؤكــد م ــرص عمــل جدي  ف

اإلنـسانية  للحصول على عمل منتج يف ظل أوضاع تتسم باحلرية واإلنصاف واألمن والكرامـة              
 اجلوع والفقر وحتسني الرفاه االقتصادي واالجتماعي للجميـع         القضاء على  كفالةأمر أساسي ل  

عوملة شاملة للجميـع    ولتحقيق  وحتقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة جلميع الدول         
  ومنصفة بصورة كاملة؛

وب يف تقريـر املـصري،       أمهية إزالة العقبات اليت تعترض إعمال حق الشع        تؤكد  - ١٧  
وال سيما الشعوب اليت ترزح حتـت نـري اهليمنـة االسـتعمارية أو غـري ذلـك مـن أشـكال اهليمنـة                 

االحتالل األجنيب الـيت ختلـف آثـارا سـلبية علـى تنميتـها االجتماعيـة واالقتـصادية،                   اخلارجية أو 
  يف ذلك إقصاؤها من أسواق العمل؛ مبا

ــف، مبظاهـــره املتعـــددة، مبـا فيـه العنـف العـائلي،          أن العن  تؤكــد مــن جديــد    - ١٨  
وال سيما ضد النساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقـة، يـشكل خطـرا متناميـا           
يهدد أمن األفـراد واألسـر واجملتمعـات احملليـة يف كـل مكـان؛ وأن االهنيـار االجتمـاعي الكامـل                     

ــذا؛ وأن اجل    ــصرنا ه ــا يف ع ــة ال ميكــن إنكاره ــشروعة     حقيق ــري امل ــة واملخــدرات غ ــة املنظم رمي
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واالجتـــار غـــري املـــشروع باألســـلحة واالجتـــار بالنـــساء واألطفـــال والـــصراع العرقـــي والـــديين   
واحلــروب األهليــة واإلرهــاب وكــل أشــكال العنــف النــاجم عــن التطــرف وكراهيــة األجانــب  

يعها أخطـارا هتـدد     وعمليات القتل بل واإلبادة اجلماعية اليت ترتكب بدوافع سياسية تشكل مج          
أساسا اجملتمعات والنظام االجتماعي العاملي؛ وتعد أيضا أسبابا ملحة تقتـضي قيـام احلكومـات               
ــسيج        ــز متاســك الن ــة تعزي ــضاء، بغي ــردة وأخــرى مــشتركة، حــسب االقت باختــاذ إجــراءات منف

  االجتماعي مع االعتراف بالتنوع ومحايته وتقدير قيمته؛
 هدف العمالـة     مراعاة تعميمب لتزمتأن  ألمم املتحدة   ات منظومة ا  ؤسسمب يبهت  - ١٩  

   للجميع يف سياساهتا وبراجمها وأنشطتها؛الكرميالكاملة واملنتجة والعمل 
وبراجمها ووكاالهتا دعم اجلهود املبذولة مـن   املتحدة  األمم إىل صناديق    تطلب  - ٢٠  

ل الكــرمي للجميــع يف أجــل تعمــيم هــديف حتقيــق العمالــة الكاملــة واملنتجــة وتــوفري فــرص العمــ   
  سياساهتا وبراجمها وأنشطتها، وتدعو املؤسسات املالية إىل القيام بذلك؛

 بأن تعزيـز العمالـة الكاملـة والعمـل الكـرمي يتطلـب أيـضا االسـتثمار يف                   تسلّم  - ٢١  
ــة       ــز نظــم احلماي ــساء والرجــال والبنــات والبــنني وتعزي ــة املهــارات للن ــيم والتــدريب وتنمي التعل

   والرعاية الصحية وتطبيق معايري العمل؛االجتماعية
 بــأن العمالــة الكاملــة واملنتجــة وفــرص العمــل الكــرمي للجميــع،   تــسلم أيــضا  - ٢٢  

يشمل احلماية االجتماعية واملبادئ واحلقوق األساسية املتعلقة بالعمل واحلـوار االجتمـاعي،             مبا
ميــثالن هــدفا ذا أولويــة مــن  عنــصران رئيــسيان للتنميــة املــستدامة جلميــع البلــدان، ولــذا فهمــا    

  أهداف التعاون الدويل؛ 
 على أن السياسات واالستراتيجيات الرامية إىل حتقيـق العمالـة الكاملـة             تشدد  - ٢٣  

وتوفري فرص العمل الكرمي للجميع يتعني أن تشمل تدابري حمددة مـن أجـل تعزيـز املـساواة بـني                    
ــل ا     ــة مث ــات اجتماعي ــدماج االجتمــاعي لفئ ــسني واالن ــة   اجلن ــشباب واألشــخاص ذوي اإلعاق ل

  واملسنني، وكذلك املهاجرين والشعوب األصلية؛
 على ضرورة ختصيص مـوارد كافيـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال                تشدد أيضا   - ٢٤  

التمييــز ضــد املــرأة يف مكــان العمــل، مبــا يف ذلــك عــدم املــساواة يف فــرص املــشاركة يف ســوق   
 عـن التوفيـق بـني العمـل واحليـاة اخلاصـة للنـساء             العمل وأوجه عدم املساواة يف األجور، فـضال       

  والرجال على حد سواء؛
 الدول علـى تعزيـز عمالـة الـشباب مـن خـالل القيـام، يف مجلـة أمـور،                     تشجع  - ٢٥  

  بوضع خطط عمل وتنفيذها بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛
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اهتمامــات  الــدول علــى مواصــلة بــذل اجلهــود لتعمــيم مراعــاة   تــشجع أيــضا  - ٢٦  
املــسنني واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ومنظمــاهتم يف ختطــيط مجيــع الــربامج والــسياسات اإلمنائيــة   

  وتنفيذها وتقييمها؛
 أن الــسياسات والــربامج املــصممة للقــضاء علــى الفقــر وحتقيــق العمالــة تؤكــد  - ٢٧  

الكاملـــة وفـــرص العمـــل الكـــرمي للجميـــع ينبغـــي أن تتـــضمن تـــدابري حمـــددة تعـــزز االنـــدماج   
ــشة      ــصادية املهمـ ــة واالقتـ ــات االجتماعيـ ــات والفئـ ــد القطاعـ ــها تزويـ ــرق منـ ــاعي، بطـ االجتمـ

  بإمكانيات متساوية لالستفادة من الفرص واحلماية االجتماعية؛ 
 بأمهية الصلة بني اهلجرة الدولية والتنمية االجتماعية، وتؤكـد أمهيـة إنفـاذ              تقر  - ٢٨  

عمـل مـع العـاملني املهـاجرين وظـروف عملـهم،            قانون العمل بفعاليـة يف مـا يتـصل بعالقـات ال           
ــا ــها مـ ــم يف     ومنـ ــاكن العمـــل وحقهـ ــهم الـــصحية وســـالمتهم يف أمـ ــأجورهم وحالتـ يتعلـــق بـ

  النقابية؛  احلرية
ــد   - ٢٩   ــدماج االجتمــاعي ينبغــي أن هتــدف إىل   تؤكــد مــن جدي  أن سياســات االن

 وتـوفري   ،عية األساسية  وتعزيز فرص احلصول على اخلدمات االجتما      ،تقليل أوجه عدم املساواة   
 وزيــادة مــشاركة الفئــات االجتماعيــة وإدماجهــا، وخباصــة ،التعلــيم للجميــع والرعايــة الــصحية

 العوملة واإلصالحات الـيت     هتطرحمواجهة ما    اإلعاقة، و  و واألشخاص ذو  كبار السن الشباب و 
مجيع البلـدان   مجيع الناس يف    ينتفع  كي  ل وذلك   ،تطلبها السوق من حتديات للتنمية االجتماعية     ي

   العوملة؛ من
 احلكومات علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع الكيانـات املعنيـة، بوضـع نظـم                   حتث  - ٣٠  

للحمايــة االجتماعيــة، وبزيــادة أو توســيع نطــاق فعاليتــها وتغطيتــها، حــسب االقتــضاء، حبيــث  
 نظـم   ينتفع منها أيضا العاملون يف قطاع االقتـصاد غـري الرمسـي، مـع اإلقـرار بـضرورة أن تـوفر                    

احلماية االجتماعية الضمان االجتماعي وأن تـدعم املـشاركة يف سـوق العمـل، وتـدعو منظمـة                  
العمل الدوليـة إىل تعزيـز اسـتراتيجياهتا للحمايـة االجتماعيـة وسياسـاهتا اخلاصـة بتوسـيع نطـاق                    
تغطيــة الــضمان االجتمــاعي، وحتــث أيــضا احلكومــات علــى أن تركــز، مــع مراعــاة الظــروف     

 احتياجات السكان الـذين يعيـشون يف حالـة فقـر أو املعرضـني للفقـر، وأن تـويل                    الوطنية، على 
  اهتماما خاصا ملسألة استفادة اجلميع من نظم الضمان االجتماعي األساسي؛

ــد    - ٣١   ــن جدي ــادين    تؤكــد م ــشعوب األصــلية يف مي ــهوض حبقــوق ال ــزام بالن االلت
مان االجتمــاعي، وتالحــظ أيــضا التعلــيم والعمالــة والــسكن واملرافــق الــصحية والــصحة والــض 

   لتلك امليادين؛)٨(بشأن حقوق الشعوب األصليةاالهتمام الذي يوليه إعالن األمم املتحدة 

__________ 
  .، املرفق٦١/٢٩٥القرار   )٨(  
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 باحلاجـــة إىل وضـــع سياســـات التنميـــة االجتماعيـــة بطريقـــة متكاملـــة  تـــسلم  - ٣٢  
ضـع  وواضحة وقائمة على املشاركة، تقر بالفقر بوصفه ظـاهرة متعـددة األبعـاد، وتـدعو إىل و                

سياســات عامــة مترابطــة فيمــا بينــها يف هــذا الــشأن، وتــشدد علــى ضــرورة إدمــاج الــسياسات  
   ؛العامة يف استراتيجية شاملة للتنمية والرفاه

 القطــاع العــام بوصــفه مــصدر ضطلع بــه الــذي ميكــن أن يــاملهــمبالــدور  تقــر  - ٣٣  
رص العمـل الكـرمي للجميـع       تفضي إىل إجياد عمالة كاملة ومنتجة وتوفري ف        بيئة هتيئة يفوعمالة  
  ؛فعال بشكل

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

  ؛ العمالة الكاملة وتوفري فرص العمل الكرمي
قــراء يعيــشون ويعملـون يف املنــاطق الريفيــة، وأنــه ينبغــي   بــأن معظــم الفتـسلم   - ٣٥  

ــي اختــاذ خطــوات         ــه ينبغ ــة، وأن ــة والقطاعــات غــري الزراعي ــة للقطاعــات الزراعي ــالء األولوي إي
الستباق واستدراك العواقب االجتماعية واالقتـصادية الـسلبية للعوملـة وتعظـيم فوائـدها للفقـراء              

   ؛ةالذين يعيشون ويعملون يف املناطق الريفي
ــتثمار   بأيــضا تــسلم   - ٣٦   ــاء األولويــة لالس اإلســهام يف زيــادة و ،احلاجــة إىل إعط

ــة  ــة الزراعي ــصغر و  واملــشاريع  املــستدامة،التنمي ومباشــرة الــصغرية واملتوســطة احلجــم  البالغــة ال
األعمال احلرة يف إطـار التعاونيـات وغريهـا مـن ضـروب املـشاريع االجتماعيـة واملـشاركة مـن                     

 الكـرمي وسـيلة لتعزيـز العمالـة املنتجـة الكاملـة والعمـل            باشرهتا األعمال احلـرة ك    جانب املرأة وم  
  للجميع؛
تلبيـة االحتياجـات     ”بـشأن  االلتزامات اليت جرى التعهد هبـا        تؤكد من جديد    - ٣٧  

الــذي وجهــه ، وتــشدد علــى النــداء )٩(٢٠٠٥يف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام “ اخلاصــة ألفريقيــا
 منظومـة األمـم املتحـدة واجلهـود املـستمرة            يف جتمـاعي لتعزيـز التنـسيق     اجمللس االقتـصادي واال   

الراميــة إىل مواءمــة املبــادرات احلاليــة بــشأن أفريقيــا، وتطلــب إىل جلنــة التنميــة االجتماعيــة أن    
تواصل إيالء االهتمام الواجب يف أعماهلا لألبعاد االجتماعية للشراكة اجلديدة مـن أجـل تنميـة     

   ؛)١٠(أفريقيا

__________ 
  .٦٨، الفقرة ٦٠/١انظر القرار   )٩(  
  )١٠(  A/57/304املرفق ،.  
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 أن كـل بلـد يتحمـل املـسؤولية األساسـية عـن التنميـة                 أيـضا  تؤكد من جديد    - ٣٨  
ــة       ــة واالســتراتيجيات اإلمنائي ــسياسات الوطني ــه وأن دور ال ــة اخلاصــة ب ــصادية واالجتماعي االقت

 آليـات ماليـة   وضـع ، وتشدد على أمهيـة اختـاذ تـدابري فعالـة، مبـا يف ذلـك           غين عن البيان   الوطنية
لــدعم اجلهــود الــيت تبــذهلا البلــدان الناميــة مــن أجــل حتقيــق النمــو   جديــدة، حــسب االقتــضاء، 

   االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة والقضاء على الفقر وتعزيز نظمها الدميقراطية؛
 ا أساسـي  اتعـاون الـدويل دور    ل، يف هـذا الـسياق، أن ل       كـذلك تؤكد من جديد      - ٣٩  

ة البـــشريهتا اان منـــوا، علـــى تعزيـــز قـــدر مـــساعدة البلـــدان الناميـــة، ومـــن بينـــها أقـــل البلـــد  يف
   والتكنولوجية؛ واملؤسسية
 لتهيئـة بيئـة مؤاتيـة       هأنـه ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن يعـزز جهـود            علـى    تشدد  - ٤٠  

للتنميـة االجتماعيـة والقـضاء علـى الفقـر عــن طريـق زيـادة إمكانيـة وصـول البلـدان الناميــة إىل           
ها بني األطراف وتقدمي املعونة املالية وإجيـاد حـل          األسواق ونقل التكنولوجيا بشروط متفق علي     

   شامل ملشكلة الديون اخلارجية؛
ميكـن أن تكـون     املـستقرة   اليـة   املنظم  الـ التجارة الدوليـة و    أن على  أيضا تشدد  - ٤١  

ــة الظــروف امل  ئلاســو ــة لتهيئ ــة و    ؤ فعال ــدان وأن احلــواجز التجاري ــع البل ــة مجي ــة لتنمي بعــض اتي
  ؛ بوجه خاص على منو العمالة يف البلدان الناميةاً سلبياتأثري تؤثر تزال املمارسات التجارية ال

 بأن احلكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطين والـدويل أمـران           تقر  - ٤٢  
   لقضاء على الفقر واجلوع؛التنمية املستدامة واللنمو االقتصادي املطرد و أساسيان 
 على بذل جهـود ملموسـة، إن مل تكـن قـد فعلـت              البلدان املتقدمة النمو   حتث  - ٤٣  

 يف املائـة مـن ناجتهـا القـومي         ٠,٧ذلك بعد وفقـا اللتزاماهتـا، حنـو بلـوغ هـديف ختـصيص نـسبة                 
 يف ٠,٢  و٠,١٥لبلــدان الناميــة ونــسبة تتــراوح مــا بــني لساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة  للمــاإلمجــايل

ان منوا، وتشجع البلدان النامية على االسـتفادة        املائة من ناجتها القومي اإلمجايل لصاحل أقل البلد       
 حتقيـق  للمـساعدة علـى      بفعاليـة  اسـتخدام املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة           كفالـة  من التقدم احملرز يف   

   األهداف والغايات اإلمنائية؛
مـن أجـل التنميـة االجتماعيـة مببـادرات       لتعبئة املوارد   باملسامهة املقدمة    ترحب  - ٤٤  

فيهـا   ، مبـا  آليـات التمويـل املبتكـرة     موعـات مـن الـدول األعـضاء اسـتنادا إىل            طوعية تتخـذها جم   
املبادرات اليت ترمي إىل توفري إمكانية احلصول على أسعار مقبولـة علـى أسـاس مـستدام وقابـل          

وغـري ذلـك مـن املبـادرات مـن مثـل             ، اليونيتيـد،  مثل املرفق الدويل لشراء األدويـة     من  ،  للتنبؤ به 
مشروع التزامات الـسوق املـسبقة للقاحـات، وتنـوه بـإعالن            يل للتحصني، و  مرفق التمويل الدو  

، الذي أطلـق مبـادرة العمـل مـن أجـل مكافحـة              ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول ٢٠نيويورك الصادر يف    
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اجلوع والفقر، ودعا إىل إيالء مزيد من االهتمام جلمع األمـوال الـيت متـس احلاجـة إليهـا للعمـل        
أللفية وإلكمال وضمان استقرار ورود املعونة األجنبيـة وإمكـان          على بلوغ األهداف اإلمنائية ل    

  هبا على املدى الطويل؛ التنبؤ
ــد   - ٤٥   ــن جدي ــشاركة   تؤكــد م ــة تتطلــب امل ــة االجتماعي ــة أن التنمي ــع الفعال  جلمي

ــة، مبــا فيهــا منظمــات اجملتمــع املــدين والــشركات واملــشاريع       ــة التنمي ــة يف عملي اجلهــات الفاعل
 قد أصـبحت، بـشكل   املعنيةما بني مجيع اجلهات الفاعلة    ، وأن الشراكات يف   التجارية الصغرية 

متزايد، جزءا من التعاون الوطين والدويل لتحقيق التنمية االجتماعية، وتؤكد مـن جديـد أيـضا            
أن الشراكات فيمـا بـني احلكومـة واجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، داخـل البلـدان، ميكـن أن                       

    أهداف التنمية االجتماعية؛تسهم بفعالية يف حتقيق
 على مسؤولية القطاع اخلاص، على املستويني الـوطين والـدويل، مبـا يف              تشدد  - ٤٦  

ذلك الشركات الصغرية والكـبرية والـشركات عـرب الوطنيـة، ال عـن اآلثـار االقتـصادية واملاليـة                    
يئيــة لتلــك  ألنــشطتها فحــسب، بــل أيــضا عــن اآلثــار اإلمنائيــة واالجتماعيــة واجلنــسانية والب       

  يف ذلــكاألنــشطة، والتزاماهتــا جتــاه عماهلــا ومــسامهاهتا مــن أجــل حتقيــق التنميــة املــستدامة، مبــا 
التنميـــة االجتماعيـــة، وتؤكـــد احلاجـــة إىل اختـــاذ تـــدابري حمـــددة بـــشأن مـــسؤولية الـــشركات    

 أمـور عـدة      حتقيـق  مـن أجـل   املعنـيني   ومساءلتها، بطرق منها مشاركة مجيع أصـحاب املـصلحة          
    منع الفساد أو مقاضاة من ميارسونه؛منها

 أمهية تعزيز املسؤولية االجتماعية الـيت تتحملـها الـشركات ومـساءلتها،             تؤكد  - ٤٧  
وتشجع على األخذ باملمارسات التجارية اليت تتسم باملسؤولية، مـن مثـل تلـك الـيت يـروج هلـا                

ــاره ا    ــة  االتفــاق العــاملي، وتــدعو القطــاع اخلــاص إىل أال يأخــذ يف اعتب ــار االقتــصادية واملالي آلث
ملشاريعه فحـسب، بـل وأيـضا آثارهـا اإلمنائيـة واالجتماعيـة واملتعلقـة حبقـوق اإلنـسان واآلثـار                     
اجلنــسانية والبيئيـــة، وتؤكـــد أمهيـــة إعـــالن منظمـــة العمـــل الدوليـــة الثالثـــي للمبـــادئ املتعلقـــة  

  باملؤسسات املتعددة اجلنسية والسياسات االجتماعية؛
مـــني العـــام واجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي واللجـــان اإلقليميـــة  األدعوتـــ  - ٤٨  

والوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا ذات الـصلة وسـائر                  
الـيت جـرى    لتزامـات   االاملنتديات احلكومية الدوليـة، كـل يف نطـاق واليتـه، إىل مواصـلة إدراج                

ن املتعلــق بالــذكرى الــسنوية العاشــرة النعقــاد مــؤمتر القمــة   كوبنــهاغن واإلعــالالتعهــد هبــا يف 



A/63/424  
 

08-63124 45 
 

 بــرامج عملــها وإيالئهمــا االهتمــام علــى ســبيل األولويــة        يف)١١(العــاملي للتنميــة االجتماعيــة  
   ؛تنفيذها االلتزامات والتعهدات ورصد تلك يف متابعة فعاليةومواصلة املشاركة ب

د يف استعراضــها لتنفيــذ إعــالن    جلنــة التنميــة االجتماعيــة إىل التــشدي   تــدعو  - ٤٩  
كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية وبرنامج العمـل علـى زيـادة وتـرية تبـادل اخلـربات الوطنيـة                   
واإلقليمية والدولية وإقامة حوارات تفاعلية تتسم بالتركيز بـني اخلـرباء والقـائمني علـى التنفيـذ                 

 مجلــة أمــور، ملــا حيتمــل أن وتبـادل أفــضل املمارســات والــدروس املــستفادة، والتــصدي، ضــمن 
تتركه األزمـات اجلاريـة يف جمـاالت األغذيـة والـشؤون املاليـة والطاقـة مـن أثـر علـى األهـداف                        

  اإلمنائية االجتماعية؛
 والـــستني الرابعـــة أن تـــدرج يف جـــدول األعمـــال املؤقـــت لـــدورهتا     تقـــرر  - ٥٠  

ة االجتماعيـة ونتـائج دورة اجلمعيـة    تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمي”الفرعي املعنون   البند
، وتطلب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف                “العامة االستثنائية الرابعة والعشرين   

  .تلك الدورة تقريرا عن املسألة

__________ 
، الفــصل )E/2005/26 (٦، امللحــق رقــم ٢٠٠٥الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   :انظــر  )١١(  

  .٢٠٠٥/٢٣٤ األول، الفرع ألف؛ وانظر أيضا مقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي



A/63/424
 

46 08-63124 
 

  مشروع القرار الرابع    
  متابعة السنة الدولية للمتطوعني    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
بـــشأن  ٢٠٠٥ ديـــسمرب/األول كـــانون ١٦ املـــؤرخ ٦٠/١٣٤ إىل قرارهـــا إذ تـــشري  
  السنة الدولية للمتطوعني،متابعة 

 أن الزخم الذي أوجدته السنة الدولية قد أسهم يف بث احليويـة يف العمـل         وإذ تالحظ   
ــساع نطــاق شــرائح اجملتمــع         ــه، وات ــاد عــدد املنخــرطني في ــامل، مــع ازدي التطــوعي يف أحنــاء الع

  ميثلوهنا، اليت
أن العمل التطوعي عنصر مهـم يف أي اسـتراتيجية تـستهدف جمـاالت مـن                 ب وإذ تسلم   

 وحتقيـق   ، واتقـاء الكـوارث وإدارهتـا      ، والـصحة  ، وحتقيق التنميـة املـستدامة     ،بينها احلد من الفقر   
  ،االندماج االجتماعي، وخباصة التغلب على االستبعاد االجتماعي والتمييز

امات ملموســة للتنميــة، وبــأن مــن   بــأن العمــل التطــوعي يقــدم إســه أيــضا  تــسلموإذ  
  الالزم وضع سياسات مناسبة لكفالة االستفادة من إمكانيات هذا العمل،

 باإلســهام احلــايل للمؤســسات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة يف دعــم  واعترافــا منــها  
 األمـم املتحـدة يف كافـة        يمتطـوع برنـامج    العمـل الـذي يـضطلع بـه          وال سيما العمل التطوعي،   

الحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر          أيضا بـاجلهود الـيت يبـذهلا ا       واعترافا منها     العامل، أحناء
   للتشجيع يف كافة أجزاء شبكته العاملية على العمل التطوعي،واهلالل األمحر

 ضرورة التكامل والتنسيق يف متابعـة الـسنة الدوليـة للمتطـوعني             وإذ تضع يف اعتبارها     
  ة يف منظومة األمم املتحدة،من قبل اجلهات ذات الصل

  ؛)١(بتقرير األمني العامترحب   - ١  
 ضــرورة االعتــراف جبميــع أشــكال العمــل التطــوعي وتعزيزهــا،   تعيــد تأكيــد  - ٢  

األطفـال، والـشباب،    النـساء، و  ، مبـا فيهـا       كافـة  بوصف ذلك مسألة هتم وتفيـد شـرائح اجملتمـع         
ــات   ــون، واألقلي ــسنون، واملعوق ــاجرون، وال،وامل ــستبعدة ألســباب     وامله ــزال م ــيت ال ت ــات ال فئ

  اقتصادية؛ اجتماعية أو

__________ 
  )١(  A/63/184.  
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 بأمهية األطر التشريعية واملالية الداعمة لنمـو العمـل التطـوعي وتطـوره،              تسلم  - ٣  
  وتشجع احلكومات على اعتماد مثل تلك التدابري؛

 بالعمل الذي تضطلع به احلكومات ومنظومة األمم املتحدة واجلهـات          ترحب  - ٤  
  خرى من أجل هتيئة بيئة داعمة تشجع على العمل التطوعي؛ املعنية األ
ــا   - ٥   ــدعم العمــل التطــوعي     حتــيط علم ــات ل ــيت تتخــذها احلكوم ــاإلجراءات ال  ب

  وتكرر دعوهتا هلا مبواصلة تلك اإلجراءات؛
 بأمهية منظمات اجملتمع املـدين يف تـشجيع العمـل التطـوعي، وتـدرك يف                تسلم  - ٦  

ر والتفاعل بني اجملتمع املدين واألمم املتحدة يسهم يف توسـيع نطـاق             هذا الصدد أن تعزيز احلوا    
  العمل التطوعي؛

 احلكومــات علــى إقامــة شــراكات مــع اجملتمــع املــدين مــن أجــل تعزيــز تــشجع  - ٧  
إمكانات العمل التطوعي علـى الـصعيد الـوطين، بـالنظر إىل أمهيـة مـسامهة العمـل التطـوعي يف                     

فــق عليهــا دوليــا، مبــا يف ذلــك األهــداف الــواردة يف إعــالن األمــم حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املت
  ؛)٢(املتحدة األلفية

 مبشاركة القطاع اخلاص على نطاق أوسـع يف دعـم العمـل التطـوعي               ترحب   - ٨  
  وتشجع احلكومات على دعم هذا االجتاه؛ 

 احلكومات إىل تعبئة ودعم دوائر البحث إلجراء املزيـد مـن الدراسـات              تدعو  - ٩  
أن موضــوع العمــل التطــوعي، بالــشراكة مــع اجملتمــع املــدين، مــن أجــل تــوفري أســاس مــن     بــش

  املعارف السليمة تستند إليه السياسات والربامج؛
 بضرورة بذل مزيد مـن اجلهـود لـضمان إدراج تغـري املنـاخ والبيئـة يف                  تعترف  - ١٠  

  خطة العمل التطوعي للحكومات واألمم املتحدة؛
اهليئـات ذات الـصلة يف منظومـة األمـم املتحـدة إىل إدراج               املؤسـسات و   تدعو  - ١١  

العمــل التطــوعي مبختلــف صــوره يف سياســاهتا وبراجمهــا وتقاريرهــا، وتــشجع علــى االعتــراف   
ــة        ــؤمترات الدولي ــا مــن امل ــم املتحــدة وغريه ــؤمترات األم ــا يف م ــة وإدراجه ــسامهات التطوعي بامل

  القادمة ذات الصلة؛
بالعمل الذي يضطلع به برنامج متطوعي األمم املتحـدة          اعترافها   تؤكد جمددا   - ١٢  

إليـه أن يواصـل التوعيـة        بوصفه مركز التنسيق املعين مبتابعة السنة الدولية للمتطـوعني، وتطلـب          
بإســهام العمــل التطــوعي يف إرســاء الــسالم وحتقيــق التنميــة، وأن يعمــل كجهــة مــسؤولة عــن    

__________ 
  .٥٥/٢انظر القرار   )٢(  
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 هــذا املوضــوع، وأن يتــيح املــوارد الالزمــة تنظــيم االجتماعــات ملختلــف اجلهــات املعنيــة بــشأن
  للتواصل واملوارد املرجعية، ويقدم التعاون التقين للبلدان النامية، بناء على طلبها؛

العمل التطوعي من أجـل  ” جلنة التنمية االجتماعية إىل النظر يف مسألة       تدعو   - ١٣  
تيهـا الـسابعة واألربعـني يف       االجتمـاعي، يف دور   إلدمـاج    يف سياق موضوعها املتعلـق با      “التنمية
  ؛٢٠١٠ والثامنة واألربعني يف عام ٢٠٠٩عام 

، الـذي يوافـق اليـوم الـدويل         ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٥القيـام يف     تقرر  - ١٤  
للمتطــوعني مــن أجــل التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة، أو يف موعــد قريــب مــن ذلــك اليــوم،   

لسادسة والـستني للجمعيـة العامـة ملتابعـة الـسنة           بتكريس جلستني عامتني من جلسات الدورة ا      
الدولية للمتطوعني، واالحتفال بالـذكرى الـسنوية العاشـرة لتلـك الـسنة، يف إطـار بنـد جـدول                

  ؛“التنمية االجتماعية”األعمال املعنون 
 احلكومــات إىل أن تقــوم، بــدعم نــشط مــن وســائل اإلعــالم واجملتمــع    تــدعو  - ١٥  

ــر   ــاص وشـ ــاع اخلـ ــدين والقطـ ــة    املـ ــة ملنظومـ ــة التابعـ ــات املعنيـ ــسات واهليئـ ــة واملؤسـ كاء التنميـ
املتحدة، بتنفيذ أنشطة على الصعيدين اإلقليمي والوطين تركز علـى االحتفـال بالـذكرى               األمم

  ؛ ٢٠١١السنوية العاشرة للسنة الدولية للمتطوعني، يف عام 
ا السابعة والـستني  إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهت   تطلب  - ١٦  

  .“التنمية االجتماعية”تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار بند جدول األعمال املعنون 
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  مشروع القرار اخلامس    
  توفري التعليم للجميع: عقد األمم املتحدة حملو األمية    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
، الــذي ٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٥٦/١١٦ إىل قرارهــا إذ تــشري  

 عقــد األمــم ٢٠٠٣ينــاير / كــانون الثــاين١أعلنــت مبوجبــه فتــرة العــشر ســنوات الــيت تبــدأ يف   
ــة، وقرارهــا    ، الــذي ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٥٧/١٦٦املتحــدة حملــو األمي

 ٥٩/١٤٩رحبت فيه خبطـة العمـل الدوليـة املتعلقـة بعقـد األمـم املتحـدة حملـو األميـة، وقرارهـا                       
ــؤرخ  ــسمرب / كــانون األول٢٠امل ــؤرخ ٦١/١٤٠، وقرارهــا ٢٠٠٤دي  / كــانون األول١٩ امل
  ،٢٠٠٦ديسمرب 
، الـذي أعربـت فيـه الـدول         )١( إىل إعالن األمـم املتحـدة بـشأن األلفيـة          وإذ تشري أيضا    

، أن يـتمكن األطفـال يف كـل مكـان،      ٢٠١٥األعضاء عن عزمها على أن تكفـل، حبلـول عـام            
ــن إ   ــاث، م ــهم واإلن ــذكور من ــات واألوالد     ال ــتمكن البن ــدائي، وأن ي ــيم االبت ــة التعل ــام مرحل مت

االلتحـاق جبميـع مـستويات التعلـيم علـى قـدم املـساواة، ممـا يقتـضي جتديـد االلتـزام بتـوفري                         من
  التعليم للجميع،

 علـى الـدور اهلـام       ٢٠٠٥ على تشديد مؤمتر القمـة العـاملي لعـام           وإذ تؤكد من جديد     
تعلـيم غـري النظـامي يف حتقيـق القـضاء علـى الفقـر وأهـداف إمنائيـة                   لكل من التعليم النظـامي وال     

القـضاء علـى    سيما التعليم األساسي والتـدريب مـن أجـل           أخرى وردت يف إعالن األلفية، وال     
، وعلى ضرورة السعي إىل توسيع نطاق التعليم الثانوي والتعليم العايل، وكذلك التعلـيم              األمية

 بالنـسبة للفتيـات والنـساء، وتـوفري املـوارد البـشرية وقــدرات       اصـة وخباملهـين والتـدريب الـتقين،    
  اهلياكل األساسية، ومتكني أولئك الذين يعيشون يف ربقة الفقر،

 على أن التعليم األساسي جيد النوعية أمـر بـالغ األمهيـة يف         وإذ تؤكد من جديد أيضا      
ألساسـي للجميـع، وأن إجيـاد       بناء األمم، وأن تعميم القراءة والكتابة لب عملية تـوفري التعلـيم ا            

بـالقراءة والكتابـة أمـر أساسـي لتحقيـق األهـداف املتعلقـة              اإلملـام   بيئات وجمتمعات ينتـشر فيهـا       
بالقضاء على الفقر، وخفض وفيات األطفال، واحلد من النمو السكاين، وحتقيـق املـساواة بـني                

  اجلنسني، وكفالة التنمية املستدامة والسالم والدميقراطية،

__________ 
  .٥٥/٢انظر القرار    )١(  
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بالقراءة والكتابة له أمهية بالغـة يف حتـصيل كـل طفـل وشـاب               اإلملام   بأن   اعا منها واقتن  
وبــالغ مهــارات احليــاة األساســية الــيت متكنــهم مــن التغلــب علــى التحــديات الــيت ميكــن أن           
يواجهوها يف احلياة، وأنه ميثل شرطا أساسيا ملواصلة التعلم مدى احليـاة، الـذي يـشكل وسـيلة                  

  ة الفعلية يف جمتمعات املعرفة واقتصادات القرن احلادي والعشرين،ال غىن عنها للمشارك
 أن إعمال احلق يف التعليم، وخباصة للفتيات، يـسهم يف تعزيـز املـساواة بـني             وإذ تؤكد   

  اجلنسني والقضاء على الفقر،
 بـاجلهود الكـبرية الـيت بـذهلا حـىت اآلن كـل مـن الـدول األعـضاء واجملتمـع                      وإذ ترحب   

   ألهداف العقد وتنفيذ خطة العمل الدولية،الدويل للتصدي
اصـة أطفـال الـشعوب األصـلية، يف         وخب حـق الـشعوب األصـلية،        وإذ تؤكد من جديد     

   الدول، اليت توفرهامجيع مستويات التعليم وأشكالهالوصول دومنا متييز إىل 
ــرون إىل املهــارات     ٧٧٤ أن وإذ تالحــظ مــع بــالغ القلــق      ــالغني يفتق ــا مــن الب  مليون

يلتحقـوا    مليون طفل يف سن االلتحاق باملدرسـة مل ٧٥بالقراءة والكتابة، وأن   لإلملام  اسية  األس
بعد باملدارس، وأن ماليني آخرين من الـشباب يتخرجـون مـن املـدارس بـدون حتقيـق مـستوى                    
من املعرفة بالقراءة والكتابة يكفي لتمكينهم من املشاركة املنتجـة والنـشطة يف جمتمعـاهتم، وأن          

املعرفة بالقراءة والكتابة قد ال تشغل مكانا ذا أولوية عالية يف الربامج الوطنية مبـا يكفـي                 مسألة  
لتوليد الدعم السياسي واالقتصادي الالزم للتغلب على التحديات اليت ميثلها حتقيق حمـو األميـة               

هـات  اسـتمرت االجتا  يف العامل، وأنه ال ينتظر أن يتمكن العامل من مواجهة تلـك التحـديات إذا         
  احلالية،

 إزاء استمرار الفجوة يف التعليم بني اجلنسني، الـيت تتمثـل يف             إذ يساورها بالغ القلق   و  
  كون زهاء ثلثي األميني من الكبار يف العامل هم من النساء،

 بتقرير املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة عـن    حتيط علما   - ١  
  ؛)٢(ة املتعلقة بعقد األمم املتحدة حملو األميةتنفيذ خطة العمل الدولي

 لدعم حمو األمية علـى       باحلصيلة املوجزة للمؤمترات اإلقليمية     أيضا حتيط علما   - ٢  
  واهلنـد  ومـايل واملكـسيك   وقطـر   أذربيجان والصني    ، اليت ُعقدت يف كل من     )٣(املستوى العاملي 

ف الثـاين مـن عقـد األمـم املتحـدة           ، واليت تشري إىل أنه ينبغـي للنـص        ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧  عامي يف
   مالئمة من أجل حتقيق املزيد من التعاون اإلقليمي؛ات شبكيتيح إنشاءحملو األمية أن 

__________ 
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  ريد تنفيذ أهداف العقد؛ إذا أُ من الالزم جتديد االلتزام اجلماعي بأنهمتسلّ  - ٣  
األميـة   الدول األعضاء إىل مواصلة تعزيـز اإلرادة الـسياسية، ومـنح حمـو               تدعو  - ٤  

  األولوية القصوى يف خططها التعليمية وعند وضع ميزانياهتا؛
ــا هبــا عــن حمــو     تناشــد  - ٥    مجيــع احلكومــات أن تــضع بيانــات ومعلومــات موثوق
ــة،  ــسياسات، وأن تقــوم بوضــع اســتراتيجيات ابتكاريــة        واألمي بيئــات أكثــر مشوليــة لــصنع ال

أكثـر الفئـات فقـرا      ألميـة، وال سـيما      اجملموعات الـيت تعـاين أكثـر مـن غريهـا مـن ا             للوصول إىل   
  وهتميشا، والسعي إىل اتباع هنج رمسية وغري رمسية بديلة للتعلم بغية حتقيق أهداف العقد؛

  احلكومـات أن تراعـي علـى النحـو الكامـل اسـتخدام اللغـات يف           أيـضا  تناشد  - ٦  
مــن لدارســني ان كّــمتنــهج متعــددة اللغــات إزاء حمــو األميــة األخــذ ب بتعزيــز ات املختلفــةسياقالــ

أويل من اإلملام بالقراءة والكتابة باللغة الـيت يعرفوهنـا أفـضل مـن غريهـا وبلغـات         حتقيق مستوى 
  أخرى حسب احلاجة؛

ــشطة     حتــث  - ٧   ــسيق األن ــادي يف تن ــدور قي ــضطلع ب ــى أن ت ــع احلكومــات عل  مجي
علـة الوطنيـة   الصلة بالعقد اجلارية على الصعيد الوطين، بـأن جتمـع بـني مجيـع اجلهـات الفا         ذات

ذات الــصلة يف حــوار مــستمر وعمــل تــضافري بــشأن صــياغة الــسياسات املتعلقــة جبهــود حمــو   
  األمية وتنفيذها وتقييمها؛

 مجيع احلكومات أن تعزز املؤسسات املهنية الوطنية ودون اإلقليميـة يف            تناشد  - ٨  
 بغية تنمية قـدرة أكـرب        تضافر أكرب فيما بني مجيع الشركاء يف حمو األمية         ع على يشجتالبلداهنا و 

  على تصميم وإجناز برامج جيدة النوعية حملو األمية من أجل الشباب والبالغني؛
 مجيع احلكومات واملنظمـات واملؤسـسات االقتـصادية واملاليـة، الوطنيـة        تناشد  - ٩  

منـها والدوليـة، أن تقــدم املزيـد مــن الـدعم املـايل واملــادي للجهـود الراميــة إىل زيـادة معــدالت        
  ملعرفة بالقراءة والكتابة وحتقيق أهداف توفري التعليم للجميع وأهداف العقد؛ا

ــة مــن العقــد الــيت مت     حتــيط علمــا   - ١٠   ــة للــسنوات املتبقي ــة الثالث  مبجــاالت األولوي
 ، التـزام أقـوى مبحـو األميـة     مـن أجـل  ةبئـ عتحتديدها من خالل استعراض منتصف املدة، وهي ال     

  تسخري موارد جديدة من أجل حمو األمية؛و ،عال لربامج حمو األميةتعزيز املزيد من األداء الفو
ــا      تطلــب  - ١١   ــزز دوره ــة أن تع ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــة األم  إىل منظم

،  اآلخــرينالتنــسيقي والتحفيــزي يف حماربــة األميــة وأن تــضع، بالتعــاون مــع الــشركاء الــدوليني
إطـارا اسـتراتيجيا للتعـاون      مة األمم املتحـدة،     سيما الوكاالت املتخصصة ومؤسسات منظو     الو



A/63/424
 

52 08-63124 
 

الراميـة إىل   استعراض منتصف العقد ونتائج املؤمترات اإلقليميـة        والعمل املتجددين، على أساس     
  مبا يف ذلك جماالت األولوية املذكورة أعاله؛دعم حمو األمية على املستوى العاملي، 

ؤســسات األخــرى التابعــة  الــدول األعــضاء والوكــاالت املتخصــصة واملتــدعو  - ١٢  
ملنظومة األمم املتحدة، فضال عن املنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة ذات                 
الــصلة، إىل دعــم تنفيــذ األولويــات املــذكورة أعــاله يف إطــار األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا    

  ؛)١(دوليا، مبا فيها تلك الواردة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية
بالدول األعـضاء أن تـويل القـدر الكـايف مـن االهتمـام، خـالل النـصف                  هتيب    - ١٣  

الثاين من تنفيذ خطة العمل الدولية لعقـد األمـم املتحـدة حملـو األميـة، للتنـوع الثقـايف لألقليـات                      
  والشعوب األصلية؛

ــصلة، وخــصوصا     تطلــب  - ١٤   ــة األمــم املتحــدة ذات ال ــات منظوم ــع كيان  إىل مجي
تحدة للتربية والعلم والثقافة، أن تقوم، بالتعاون مع احلكومات الوطنيـة، باختـاذ             منظمة األمم امل  

أو تزيـد  /خطوات ملموسة عاجلة لتلبية احتياجات البلـدان الـيت ترتفـع فيهـا معـدالت األميـة و                 
فيها نسبة األميني من الكبار، مع إيالء اعتبار خاص للنساء، بوسائل منها الـربامج الـيت تـشجع                  

  تدابري قليلة التكلفة وفعالة حملو األمية؛على اختاذ 
ــام ملنظمــة األمــم      تطلــب  - ١٥   ــدير الع ــام أن يقــوم، بالتعــاون مــع امل  إىل األمــني الع

املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، بالتمــاس آراء الــدول األعــضاء بــشأن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ  
ــة فيمــا يتــصل بالعقــد، وأن يقــد    م إىل اجلمعيــة العامــة، يف عــام  براجمهــا وخطــط عملــها الوطني

  ، التقرير املرحلي التايل عن تنفيذ خطة العمل الدولية؛٢٠١٠
 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا اخلامــسة والــستني، يف   تقــرر  - ١٦  

عقــد األمــم املتحــدة حملــو  ” ، البنــد الفرعــي املعنــون“التنميــة االجتماعيــة”إطــار البنــد املعنــون 
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