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التنميةة اجتتمةاةيةة التنميةة اجتتمةاةيةة،

بما في ذلك المسةةا ذ ذاا الةةةاة بال الة

اجتتماةية في العالم وبالشباب والمسنين

واألشخاص ذوي اإلةاقة واألسرة

قرار اتخذته الجمعية العامة في  18كانون األول/ديسمبر 2019
[ بناء على تقرير اللجنة الثالثة (])A/74/391

 – 120/74تعزيز التكامذ اجتتماةي من خالل اإلدماج اجتتماةي
إذ تشةةير إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن في الفترة من  6إلى

 12آذار/مارس  1995وإلى دورة الجمعية العامة االسـتثنايية الراععة والعرـرين المعنو ة ”مؤتمر القمة العالمي

للتنمية االجتماعية وما ععده :تحقيق التنمية االجتماعية للجميع في ظل عالم يتحول إلى العولمة“ التي عقدت

في جنيف في الفترة من  26حزيران/يو يــإ إلى  1تموز/يوليــإ  ،2000وإذ تالحظ الــدور الــذي تقو عــإ لجنــة

التنمية االجتماعية،

وإذ تشةةةةةةةةةير ي ةةةةةةةةةةا إلى قرار المجلس االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي واالجتمـاعي  12/2010المؤرخ  22تموز/

يوليـإ  2010المتعلق بتعزيز اإلدمـا االجتمـاعي ،وقرار الجمعيـة العـامـة  142/72المؤرخ  19كـا ون األول/

ديسمبر  2017وق ارراتها الساعقة المتعلقة بتعزيز التكامل االجتماعي من خالل اإلدما االجتماعي،

وإذ تعيد تأكيد قرارها  1/70المؤرخ  25أيلول/سـبتمبر  2015المعنون ”تحويل عالمنا :خطة التنمية

المس ـ ـ ــتدامة لعا  ،“2030الذي اعتمدت فيإ مجموعة من األهداف والغايات العالمية الر ـ ـ ــاملة والبعيدة المد

المتعلقة عالتنمية المسـ ــتدامة ،التي تركز على الناس وتفلـ ــي إلى التحول ،وإذ تعيد تأكيد التزامها عالعمل دون

كلل من أجل تنفيذ الخطة عالكامل عحلول عا  ،2030وإقرارها عأن القلــاء على الفقر عجميع رــوره وأععاده،
عما في ذلك الفقر المدقع ،هو أكبر تحد يواجهإ العالم وشرط ال غنى عنإ لتحقيق التنمية المستدامة ،والتزامها

* أعيد إردارها ألسباب فنية في  30تموز/يوليإ .2021
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بتحقيق التنمية المس ـ ــتدامة عأععادها الثال ة  -االقتص ـ ــادي واالجتماعي والبي ي  -على حو متوازن ومتكامل،

وباالسـ ــتفادة من اإل جازات التي تحقق
من تلك األهداف،

في إاار األهداف اإل مايية لةلفية والسـ ــعي إلى اسـ ــتكمال ما لم ينفذ

وإذ تشةةةةةةةةةير إلى قرارهـا  4/74المؤرخ  15ترـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  2019الـذي أتيـدت فيـإ اإلعالن
السـياسـي المرفق عإ والمعنون ”التأهب لعقد من العمل واإل جاز من أجل التنمية المسـتدامة :اإلعالن السـياسـي
لمؤتمر القمة المعني عأهداف التنمية المستدامة“،

وإذ ترحب بتجلي الطاعع الجامع لمسـ ـ ـ ــألة اإلدما االجتماعي وأهميتها في خطة التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة

لعا  ،2030من خالل أهداف التنمية المس ـ ــتدامة ذات الص ـ ــلة والغايات المرتبطة بها ،وإذ تس ـ ــلم عأن تعزيزها
أمر مطلوب من أجل تحقيق التنمية المستدامة عجميع أععادها،

وإذ تكرر التعهـد ععـد ترأ أي أحـد خلف الركـب ،وإذ تعيـد تـأكيـد إدراكهـا عـأن ك ارمـة اإل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أمر

أس ـ ــاس ـ ــي ورغبتها في أن تر أهداف التنمية المس ـ ــتدامة وغاياتها تتحقق لما فيإ منفعة جميع األمم والر ـ ــعوب
وشرايح المجتمع كافة ،وإذ تجدد االلت از بتركيز جهود ا على المجاالت التي تمثل فيها أشد التحديات ،بوسايل
منها كفالة إدما األشد تخلفا عن الركب وضمان مراركتهم،

وإذ تشةةةةير إلى أن خطة التنمية المسـ ـ ــتدامة لعا  2030ترـ ـ ــمل ،ضـ ـ ــمن أهداف التنمية المسـ ـ ــتدامة

السـ ـ ـ ـ ــبعة عر ـ ـ ـ ـ ـرة المتكاملة وغير القابلة للتجزية ،هدفا ينا على الترـ ـ ـ ـ ــجيع على إقامة مجتمعات مسـ ـ ـ ـ ــالمة

هم ش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،وإتاحة إمما ية ورـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الجميع إلى العدالة ،وبناء
ال ي ت
مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات،
وإذ تؤكةد من تةد ةد قرارهـا  313/69المؤرخ  27تموز/يوليـإ  2015عرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن خطـة عمـل أديس أعـاعـا

الصـ ـ ــادرة عن المؤتمر الدولي الثالي لتمويل التنمية ،التي ترـ ـ ــمل جزءا ال يتج أز من خطة التنمية المسـ ـ ــتدامة

لعا  2030وتدعمها وتكملها وتســاعد في توضــيح ســيات غاياتها المتعلقة بوســايل التنفيذ من خالل ســياســات
وإجراءات عملية ،وتعيد تأكيد االلت از الســياســي القوي عالتصــدي لتحدي التمويل وتهي ة بي ة مؤاتية على جميع

المستويات لتحقيق التنمية المستدامة ،برو ٍح من الرراكة والتلامن على الصعيد العالمي،

وإذ تؤكد من تد د ي ةةةةةةةا أن التممين والمر ـ ـ ـ ـ ــاركة والحماية االجتماعية أمور أس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــية للتنمية

االجتماعية ،ولإلدما االجتماعي كذلك ،وأن التنمية المس ـ ـ ـ ـ ــتدامة تتطلب مر ـ ـ ـ ـ ــاركة الجميع مر ـ ـ ـ ـ ــاركة هادفة

وكاملة ومتساوية،

وإذ تسةةةة ةام عاألهمية البالغة لتعزيز أ ظمة ش ـ ـ ـ ــاملة للحماية االجتماعية تتيح حص ـ ـ ـ ــول الجميع على

الخ دمات االجتماعية األسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــية ،عما يتفق واألولويات والظروف الوانية ،وذلك عغية اإلسـ ـ ـ ـ ــها في تحقيق
األهداف اإل مايية المتفق عليها دوليا ،عما في ذلك أهداف التنمية المستدامة،

وإذ ت يط ةامةةا ما التيةةد ر ع ــالت از ع ــدة كي ــا ــات ت ــاعع ــة لةمم المتح ــدة بتعميم م ارع ــاة اإلدم ــا

االجتماعي في عملها ،وإذ ترجع الكيا ات األخر على أن تحذو حذوها،

وإذ تعيد تأكيد الت از المجتمع الدولي بتعزيز النمو االقتصـ ــادي المطرد والرـ ــامل للجميع والمسـ ــتدا ،

والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الاليق للجميع ،وهو أمر ضــروري للقلــاء على الفقر عجميع أشــمالإ
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وأععاده ،عما في ذلك الفقر المدقع ،ينبغي أن يسـتكمل ،حسـب االقتلـاء ،عسـياسـات فعالة للحماية االجتماعية،

عما في ذلك سياسات اإلدما االجتماعي،

وإذ تعيد ي ةةةةةةةةةا تأكيد أهمية الحد من أوجإ ا عدا المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة داخل البلدان وفيما بينها ،من خالل

تممين الجميع وتعزيز اإلدما االجتماعي واالقتصـ ـ ــادي والسـ ـ ــياسـ ـ ــي ،وبخارـ ـ ــة ألجل من ينتمون إلى ف ات

ضعيفة أو مهمرة أو من يعيرون أوضاعا هرة أو يعا ون من التهميش،

وإذ تسام علرورة تممين األشخاص الذين ينتمون إلى ف ات ضعيفة أو مهمرة أو يعيرون أوضاعا

هرة أو يعا ون من التهميش من أن يستفيدوا هم أيلا من مماسب النمو االقتصادي،

الحد من أوجإ عد المســاواة
وإذ تؤكد دعمها القوي للعولمة المنصــفة وضــرورة أن يفلــي النمو إلى ت
والقلاء على الفقر وإلى استراتيجيات وسياسات تعزز تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة عحرية وتوفير
فرص العمل الاليق للجميع ،وضـرورة أن ترـمل هذه االسـتراتيجيات والسـياسـات عنارـر رييسـية في السـياسـات

الوانية والدولية المتبعة في هذا الصدد واالستراتيجيات اإل مايية الوانية ،عما فيها استراتيجيات الحد من عد

المسـ ــاواة والفقر ،وإذ تؤكد مجددا ضـ ــرورة إدما توفير العمالة والعمل الاليق للجميع في سـ ــياسـ ــات االقتصـ ــاد
الكلي ،مع المراعاة التامة لتأ ير العولمة التي ال يجري في معظم الحاالت تقاسـ ـ ـ ـ ــم منافعها وتكاليفها وتوزيعها

على حو متكافئ ولبعدها االجتماعي،

وإذ تسةام عأن المواضــيع الرييســية الثال ة للتنمية االجتماعية ،أي القلــاء على الفقر وتوفير العمالة

الكاملة والمنتجة وفرص العمل الاليق للجميع وتحقيق التكامل االجتماعي ،مواضـ ـ ـ ــيع متراعطة يعزز كل منها

اآلخر ،وبالتالي يلز تهي ة بي ة مؤاتية لتحقيق جميع هذه األهداف الثال ة في وق

واحد،

وإذ تؤكد مجددا قرارها  342/73الص ــادر في  16أيلول/س ــبتمبر  2019عر ــأن إعالن م وية منظمة

العمـل الـدوليـة من أجـل مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبـل العمـل ،الـذي أعـادت فيـإ تـأكيـد أن العمـالـة الكـاملـة والمنتجـة وتوفير العمـل

الاليق للجميع من العنارر الرييسية للتنمية المستدامة،

وإذ تسةةةةة ةام عأن اإلدما االجتماعي والمس ـ ـ ـ ـ ــاواة يرتبطان معا ارتبااا و يقا وأن التركيز على الف ات

السـما ية األشـد حرما ا وتعرضـا لإلقصـاء واالسـتثمار في هذه الف ات ،التي قد ترـمل األافال والنسـاء والرـباب

واألشـ ــخاص ذوي اإلعاقة وكبار السـ ــن والمهاجرين والرـ ــعوب األرـ ــلية ،خطوة ذات أهمية حاسـ ــمة في سـ ــبيل
بلوغ أهداف التنمية المستدامة عفعالية،

وإذ تس ةام ي ةةا عأن ســياســات اإلدما االجتماعي و ظمإ تلــطلع بدور أســاســي في إيجاد مجتمع

شــامل للجميع ،وتتســم أيلــا عأهمية عالغة في تعزيز قيا مجتمعات يســودها االســتقرار واألمان والويا والســال

والعدل وفي تحسين التماسك واإلدما االجتماعيين ،عما يتيح تهي ة بي ة ماليمة للتنمية والتقد ،

وإذ تعيد تأكيد الدور الها للمس ـ ـ ــؤولية االجتماعية للر ـ ـ ــركات وخل ـ ـ ــوعها للمس ـ ـ ــاءلة في تهي ة بي ة

مؤاتية لتحقيق النمو االقتصادي الرامل والتكامل االجتماعي،

وإذ تسةة ةام عأن سـ ـ ــياسـ ـ ــات اإلدما االجتماعي تعزز أيلـ ـ ــا العملية الديمقرااية وتؤدي دو ار حاسـ ـ ــم

األهمية في إعمال الحقوت االقتصادية واالجتماعية والثقافية تدريجيا ألجل الجميع،

وإذ تؤكد أن س ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــات اإلدما االجتماعي ينبغي أن تعزز المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة بين الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ــين وتممين

المرأة والفتاة وتكافؤ الفرص والحماية االجتماعية للجميع ،وال سـيما األشـخاص الذين ينتمون إلى ف ات ضـعيفة
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أو مهمر ــة أو يعير ــون أوض ــاعا هر ــة أو يعا ون من التهميش ،عمن فيهم النس ــاء والفتيات الالتي يعا ين من

أشــمال متعددة ومتقااعة من التمييز والعنف ،على اعتبار أن تممين النســاء والفتيات ســيمون لإ إســها حاســم

في إحراز التقد على رعيد جميع أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة لعا ،2030

وإذ تؤكد من تد د أهمية كفالة التكامل االجتماعي لكبار السـ ـ ـ ــن وتعزيز حقوقهم وحمايتها ،عاعتبار

ذلك جزءا ال يتج أز من سـ ــياسـ ــات التنمية على جميع المسـ ــتويات ،وإذ تسـ ــلم عما يممن لكبار السـ ــن تقديمإ من

إسها جوهري في التنمية المستدامة عأععادها الثال ة ،أي االقتصادي واالجتماعي والبي ي،

وإذ تعترف عاألش ــخاص ذوي اإلعاقة بور ــفهم عوامل لتحقيق التنمية ومس ــتفيدين من مارها في آن

واحد ،وإذ ترـ ـ ـ ـ ـتـدد على ضـ ـ ـ ـ ــرورة تعزيز حقوت األشـ ـ ـ ـ ــخاص ذوي اإلعاقة ومرـ ـ ـ ـ ــاركتهم في تنفيذ خطة التنمية
المســتدامة لعا  2030عما في ذلك عن اريق المنظمات التي تمثلهم ،وإذ تالحظ مع التقدير في ذلك الصــدد

رـدور تقرير اإلعاقة والتنمية لعا  :2018تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة عمرـاركة األشـخاص ذوي اإلعاقة
وألجلهم وبـ ــالتعـ ــاون معهم( ،)1وهو التقرير المرحلي األول عن إدمـ ــا منظور اإلعـ ــاقـ ــة في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــات خط ــة

عـا  2030الـذي يراد عـإ النهوب عـالجهود الراميـة إلى إ ازلـة العوايق التي تعترب األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص ذوي اإلعـاقـة
وإلى تممينهم،

وإذ تؤكد من تد د أن مرـ ـ ــاركة الرـ ـ ــباب عامل ها في التنمية ،وإذ ترـ ـ ــجع الدول األعلـ ـ ــاء على

اســتكرــاف وتعزيز مرــاركة الرــباب في عمليات رــنع القرار ذات الصــلة وررــدها ،عما في ذلك في تصــميم

وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهمهم عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعا ،2030

وإذ تسةةة ةام عالدور الها الذي يلـ ـ ـ ــطلع عإ المجتمع المد ي ،عما في ذلك المنظمات غير الحمومية،

في النهوب عالتكامل االجتماعي عسـبل منها البرامج االجتماعية وتقديم الدعم من أجل وضـع سـياسـات شـاملة
للجميع من الناحية االجتماعية،

وإذ تير عأن مرـ ــاركة األشـ ــخاص الذين ينتمون إلى ف ات ضـ ــعيفة أو مهمرـ ــة أو يعيرـ ــون أوضـ ــاعا

هرــة أو يعا ون من التهميش ،مســألة عالغة األهمية لوضــع وتنفيذ ســياســات لإلدما االجتماعي كفيلة بتحقيق
التكامل االجتماعي عصورة تتسم عالفعالية ،على النحو المناسب،

وإذ تعيد تأكيد أهمية دور التعاو يات ،وال سـيما في البلدان النامية ،في الحد من عد المسـاواة داخل

البلدان وفيما بينها ،وكفالة اإلدما االجتماعي مع تعزيز المزيد من النمو الر ـ ــامل والمنص ـ ــف لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة بهدف عد ترأ أي أحد خلف الركب،

وإذ تسةةةةة ةام عأن كل بلد يتحمل المس ـ ـ ـ ـ ــؤولية في المقا األول عن تنميتإ االقتص ـ ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية،

وإذ تعيد تأكيد الدور الجوهري للسـياسـات واالسـتراتيجيات الوانية في تعزيز التنمية المسـتدامة عجميع أشـمالها،
وال سيما تعزيز اإلدما االجتماعي،

وإذ تسةةةةةام ي ةةةةةا عأهمية تهي ة بي ة دولية مؤاتية ،وإذ تؤكد على أهمية توايد التعاون الدولي لدعم

الجهود الوانية الرامية إلى تعزيز التكامل االجتماعي من خالل اإلدما االجتماعي في كل بلد ،عما في ذلك

_________________
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الوفاء عجميع االلتزامات المتعلقة عالمس ــاعدة اإل مايية الرس ــمية وتخفيف عبء الديون والور ــول إلى األسـ ـوات

وتوفير الدعم المالي والتقني وبناء القدرات،

وإذ تعرب ةن الياق إزاء احتمال تفاقم االستبعاد االجتماعي في أوقات األزمات االقتصادية والمالية

أن س ــياســات
وفي ظل القلق المس ــتمر إزاء عد توافر الطاقة وا عدا األمن الغذايي ،وإذ تؤكد في هذا الص ــدد ت
وبرامج اإلدما االجتماعي المستدامة والمو وقة يممن أن تؤدي دو ار إيجابيا،
وإذ تشةير إلى قرارها  206/72الصــادر في  20كا ون األول/ديســمبر  2017عرــأن الرــمول المالي

من أجل تحقيق التنمية المستدامة الذي ستلم

فيإ عأهمية الرمول المالي في تحقيق التنمية المستدامة،

وإذ ت ةةا في اةتبارها أن س ــد الفجوة الرقمية أمر ال غنى للجميع عنإ في مس ــاعيهم إلى الحص ــول

على جملـة أمور منهـا الوظـايف الجـديـدة التي تتطلـب امتالأ المهـارات الرقميـة ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة ،من أجـل بنـاء

اقتص ـ ـ ــاد رقمي ومجتمع معرفة ش ـ ـ ــاملين للجميع ،وأن تكنولوجيات المعلومات واالتص ـ ـ ــاالت أداة يممن للجميع

من خاللها اإلســها عرــمل كبير في هلــتهم وا دماجهم على الصــعيدين االجتماعي واالقتصــادي والمرــاركة
فيهما واالستفادة منهما،

وإذ تشةةةةةير إلى قرارها  218/73الصـ ـ ـ ــادر في  20كا ون األول/ديسـ ـ ـ ــمبر  2018عرـ ـ ـ ــأن تسـ ـ ـ ــخير

تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ألغراب التنمية المستدامة،

وإذ تسةةةةةةة ةام عـأ ـإ من أجـل عـد ترأ أي أحـد خلف الركـب والملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـدمـا عـالجميع ،يتعين اتخـاذ

إجراءات لتعزيز تكافؤ الفرص حتى ال يحر أي ش ـ ـ ــخا من الفرص االقتص ـ ـ ــادية واالجتماعية األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية،
وإدراكا منها أن تعزيز تكافؤ الفرص يسهم إلى حد كبير في التمتع عجميع حقوت اإل سان،
-1

ت يط ةاما بتقرير األمين العا ()2؛

-2

تؤكد ضــرورة قيا الدول األعلــاء التي تقع على عاتقها المســؤولية الرييســية عن التكامل

واإلدما االجتماعيين عإيالء األولوية لتهي ة ”مجتمع للجميع“ يقو على احت ار جميع حقوت اإل س ـ ــان ومباد

المسـ ـ ـ ـ ــاواة بين األفراد وعد التمييز وإتاحة فرص الحصـ ـ ـ ـ ــول على الخدمات االجتماعية األسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــية وتعزيز

المر ـ ـ ــاركة الفعالة لكل فرد من أفراد المجتمع ،وال س ـ ـ ــيما األفراد الذين ينتمون إلى ف ات ض ـ ـ ــعيفة أو مهمر ـ ـ ــة

أو يعير ـ ــون أوض ـ ــاعا هر ـ ــة أو يعا ون من التهميش ،في جميع جوا ب الحياة ،عما في ذلك األ ر ـ ــطة المد ية
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية ،والمراركة في عمليات رنع القرار؛
-3

تعيد تأكيد وجوب السـ ــعي في سـ ــياسـ ــات التكامل االجتماعي إلى الحد من أوجإ التفاوت،

وأهمية اإل ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاف واإلدما االجتماعي في تحقيق التنمية المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،عما يمفل إمما ية مر ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة األفراد

دون تمييز وإسهامهم في أععادها االجتماعية واالقتصادية والبي ية؛
-4

تير عأن االسـ ـ ـ ـ ــتثمار في رأس المال البرـ ـ ـ ـ ــري والحماية االجتماعية بت

فعاليتإ في الحد

من الفقر وعد المس ــاواة ،وتدعو الدول األعل ــاء إلى حر ــد المزيد من مص ــادر التمويل المبتكرة ،على النحو
المناس ـ ـ ـ ـ ــب ،عس ـ ـ ـ ـ ــبل منها إقامة الرـ ـ ـ ـ ـ ـراكات بين القطاعين العا والخاص ،وإلى تأمين مس ـ ـ ـ ـ ــتويات كافية من

اإل فات االجتماعي الالز لتوسـ ـ ــيع طات التغطية في سـ ـ ــبيل تعميم االسـ ـ ــتفادة من الخدمات الصـ ـ ــحية والتعليم
_________________
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واالبتكار والتكنولوجيات الجديدة والحماية االجتماعية األس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــية ،والتص ـ ـ ـ ـ ــدي لمس ـ ـ ـ ـ ــألتي التدفقات المالية

غير المرروعة والفساد؛

تؤكد أهمية النهوب بتعليم جيد ومنص ـ ــف وش ـ ــامل للجميع يمون مراعياً العتبارات الس ـ ــن
-5
واإلعاقة ولالعتبارات الجنســا ية وبفرص التعتلم مد الحياة للجميع ،وخارــة لفايدة األافال والنســاء والرــباب

واألشــخاص ذوي اإلعاقة وكبار الســن والمهاجرين والرــعوب األرــلية واألشــخاص المنتمين إلى أقليات قومية

أو إ نية وإلى أقليات دينية ولغوية ،وأهمية تنمية المهارات والتدريب الجيد عاعتبار ذلك من الوســايل األســاســية

للمراركة في المجتمع واال دما فيإ؛
-6

تهيب عالدول األعلــاء أن تعمل على تعزيز المرــاركة في تحقيق مار النمو االقتصــادي

وإمما ية االس ـ ــتفادة منها عطريقة أكثر إ ص ـ ــافا ،عس ـ ــبل منها اتباج س ـ ــياس ـ ــات تكفل وجود أس ـ ـوات عمل ش ـ ــاملة

للجميع وتنفيذ س ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات لالقتص ـ ـ ـ ــاد الكلي تلبي االحتياجات االجتماعية يمون للعمالة فيها دور أس ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي
واسـ ـ ـ ــتراتيجيات لإلدما االجتماعي تعزز التكامل االجتماعي وتنفيذ ظم وتدابير للحماية االجتماعية شـ ـ ـ ــاملة
للجميع تنـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب االحتيـاجـات الوانيـة ،عمـا في ذلـك توفير الحـد األد ى من الحمـايـة االجتمـاعيـة ،وال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمـا

لةشـ ــخاص الذين ينتمون إلى ف ات ضـ ــعيفة أو مهمرـ ــة أو يعيرـ ــون أوضـ ــاعا هرـ ــة أو يعا ون من التهميش،
على حو مـا يحــدده كـل بلــد وفقــا لظروفـإ الخــار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،عمــا في ذلـك على أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس الطلــب ،وتعزيز حقوقهم

االجتماعية واالقتصادية وحمايتها؛
-7

تشةةةجا الدول األعل ـ ــاء على النظر ،عند االقتل ـ ــاء ،في إ ر ـ ــاء مؤس ـ ـس ـ ــات أو وكاالت

وانيــة للنهوب ببرامج اإلدمــا االجتمــاعي وآليــاتــإ وتنفيــذهــا وتقييمهــا على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيــدين الواني والمحلي،

أو تعزيز تلك المؤسسات أو الوكاالت ،من أجل اإلسها في كفالة عد ترأ أي أحد خلف الركب؛
-8

تشةجا ي ةا الدول األعلـاء على النظر في تعزيز مرـاركة النسـاء والرـباب وكبار السـن

واألشـ ـ ــخاص ذوي اإلعاقة والرـ ـ ــعوب األرـ ـ ــلية واألشـ ـ ــخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إ نية وإلى أقليات

دينية ولغوية مر ــاركة أوس ــع في المجاالت المد ية والس ــياس ــية واالقتص ــادية عس ــبل منها تر ــجيع ا خرااهم في
العمليـات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة وإممـا يـة حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولهم على الحمـايـة االجتمـاعيـة والقروب والتـدريـب المهني وخـدمـات

دعم العمالة؛

-9

تشةةةةجا كذلك الدول األعل ـ ــاء على كفالة أن تكون عمليات ر ـ ــنع القرار ش ـ ــاملة للجميع

وترـ ــاركية وتمثيلية على جميع المسـ ــتويات وعلى إعادة النظر في األار القا و ية القايمة ،حسـ ــب االقتلـ ــاء،

عغية إزالة األحما التمييزية حتى يتسنى الحد من أوجإ عد المساواة؛
- 10

تشةجا الدول األعلـاء على تعزيز اإلدما االجتماعي عاعتباره مسـألة من مسـايل العدالة

االجتماعية من أجل تممين المس ـ ــتل ـ ــعفين من الس ـ ــمان من بناء منعتهم ومس ـ ــاعدتهم على التكيف مع اآل ار

السـ ـ ـ ــلبية لةزمات االقتصـ ـ ـ ــادية وحاالت الطوار اإل سـ ـ ـ ــا ية والكوارث الطبيعية وتغير المناخ ،وتدعو في هذا
الصدد كيا ات األمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى دعم هذه الجهود؛
- 11

تدةو الدول األعلـاء إلى دعم الجهود الوانية المبذولة إلقامة مجتمعات شـاملة للجميع،

وال سـ ــيما في البلدان النامية ،بناء على البها ،بوسـ ــايل منها التعاون المالي والتقني لوضـ ــع سـ ــياسـ ـات سـ ــليمة

لإلدما االجتماعي وتنفيذها ،وترجع المنظمات اإلقليمية على القيا بذلك؛
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- 12

تشةةةةةجا الدول األعل ـ ـ ــاء على تعميم مراعاة أهداف التكامل االجتماعي في الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات

المتعلقة عاإلدما االجتماعي تعزي از لمرـ ـ ـ ـ ـ ــاركة األشـ ـ ـ ـ ـ ــخاص الذين ينتمون إلى ف ات ضـ ـ ـ ـ ـ ــعيفة أو مهمرـ ـ ـ ـ ـ ــة

أو يعيرــون أوضــاعا هرــة أو يعا ون من التهميش ،في تخطيع العمليات وتنفيذها وررــدها ،وذلك عالتعاون،

حس ــب االقتل ــاء ،مع المنظمات المعنية في جهاز األمم المتحدة اإل مايي والمنظمات اإلقليمية والمؤسـ ـس ــات

المـاليـة الـدوليـة واإلقليميـة والرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـاء في ميـدان التنميـة وفي الميـدان االجتمـاعي والقطـاج الخـاص ومنظمـات

المجتمع المد ي؛

 - 13تشةةةةةةةةجا ي ةةةةةةةةا الدول األعلـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،إدراكاً منها للـ ـ ـ ـ ـ ــرورة إزالة جميع العقبات القا و ية
واالجتماعية واالقتصــادية التي تقف حايال دون تممين جميع النســاء والفتيات ،على أن تعزز اإلد ار والتعميم

المنهجيين لمنظور جنسـ ــا ي في جميع اسـ ــتراتيجيات اإلدما االجتماعي أو مبادراتإ ،مع إيالء عناية خارـ ــة

إلى تهي ة بي ة سياساتية مراعية للمنظور الجنسا ي في ممان العمل من أجل تممين المرأة في أماكن العمل؛
- 14

تشةةةةةةجا كذلك الدول األعل ـ ـ ـ ــاء على النظر في اعتماد وتنفيذ اس ـ ـ ـ ــتراتيجيات أو مبادرات

وانية للرـ ــمول المالي تراعي المنظور الجنسـ ــا ي وتنطوي في جملة أمور على تدابير تعزز إمما ية الورـ ــول
عرـ ــمل تا وعلى حو متسـ ــاو للخدمات المالية الرسـ ــمية واإللما عاألمور المالية ،كوسـ ــيلة لزيادة قدرة الرـ ــباب

والنســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقة وكبار الســن والرــعوب األرــلية على االســتفادة من شــتى أ واج الفرص التي
تتيح لهم المراركة الكاملة في مجتمعاتهم ،مثال عن اريق مباشرة األعمال الحرة؛
- 15

تسةام عما يممن لتكنولوجيات المعلومات واالتصـاالت أن تقو عإ من دور في توفير حلول

جديدة لمواجهة التحديات اإل مايية ،خارــة في ســيات العولمة ،وبقدرتها على تعزيز النمو االقتصــادي المطرد

والرامل والمنصف والتنمية المستدامة ،وتعزيز القدرة التنافسية ،وإمما ية الحصول على المعلومات والمعارف،

والتجارة والتنمية ،والقلـاء على الفقر ،وتحقيق اإلدما االجتماعي ،وبناء على ذلك تؤكد مجددا التزامها عسـد
الفجوة الرقمية ،وتهيب عالدول األعلـاء أن تنفذ سـياسـات ترمي إلى سـد الفجوة الرقمية وأن تعمل على تسـريع

وتيرة جهودها في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل ذلك كتدبير يهدف إلى تحقيق اإلدما االجتماعي لفايدة الجميع ،مع التركيز على

األافال والرباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن ودو ما تمييز؛
- 16

تؤكةد من تةد ةد االلت از الوارد في الخطـة الحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـة الجـديـدة المعتمـدة في مؤتمر األمم

المتحدة المعني عاإلس ـ ـ ــمان والتنمية الحلـ ـ ـ ـرية المس ـ ـ ــتدامة (المويل الثالي) الذي عقد في كيتو ،في الفترة من

 17إلى  20ترـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،)3(2016وهو االلت از بتبني التنوج في المدن والمس ـ ـ ـ ــتوانات البرـ ـ ـ ـ ـرية،
وب تعزيز التماسـ ـ ـ ـ ــك االجتماعي والحوار والتفاهم بين الثقافات ،والتسـ ـ ـ ـ ــامح واالحت ار المتبادل ،والمسـ ـ ـ ـ ــاواة بين
الجنسـ ـ ـ ــين ،واالبتكار ،ومباشـ ـ ـ ـرة األعمال الحرة ،واإلدما  ،وهوية جميع الناس وسـ ـ ـ ــالمتهم وكرامتهم ،وبتعزيز

الصــالحية للعيش ،وإقامة اقتصــاد حلــري اعي عالحياة ،وباتخاذ الخطوات الالزمة لكفالة تعزيز المؤسـسـات
المحلية للتعددية والتعايش السلمي في مجتمعات متزايدة التنوج والتعدد الثقافي؛
- 17

تدةو الدول األعلـاء ومؤسـسـات منظومة األمم المتحدة ذات الصـلة والمنظمات اإلقليمية

والمؤسـ ـ ـسـ ـ ــات المالية الدولية واإلقليمية والرـ ـ ــركاء في ميدان التنمية وفي الميدان االجتماعي والقطاج الخاص

ومنظمات المجتمع المد ي إلى موارـلة تبادل خبراتها فيما يتعلق عالمبادرات العملية من أجل تعزيز المرـاركة

_________________

( )3القرار  ،256/71المرفق.
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A/RES/74/120

االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة والمـد يـة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة وبتـدابير ممـافحـة التمييز وغير ذلـك من التـدابير الراميـة إلى النهوب

عالتكامل االجتماعي؛
- 18

تدةو الدول األعلـ ـ ـ ــاء إلى النظر في القيا على حو منتظم بتبادل الممارسـ ـ ـ ــات الجيدة

في مجال التكامل االجتماعي على الص ـ ــعيدين اإلقليمي والدولي حتى يتاح لص ـ ــا عي الس ـ ــياس ـ ــات وأر ـ ــحاب
المصلحة اآلخرين تطبيقها على ظروفهم الوانية وتعزيز التقد حو تحقيق ”مجتمع شامل للجميع“؛
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تشةةةةجا الدول األعلـ ـ ــاء على تحسـ ـ ــين جمع واسـ ـ ــتخدا البيا ات واإلحصـ ـ ــاءات المو وقة

والمصـ ــنفة وذات الجودة العالية التي تتوافر في التوقي

المناسـ ــب وذلك ألغراب وضـ ــع السـ ــياسـ ــات والبرامج

الرامية إلى تحقيق اإلدما االجتماعي ،وتؤكد أهمية التعاون الدولي في هذا الصدد؛
- 20

تطاةب إلى األمين العـا أن يقـد تقري ار عن تنفيـذ هـذا القرار إلى الجمعيـة العـامـة في دورتهـا

الســادســة والســبعين ،يأخذ ععين االعتبار المعلومات المقدمة من الدول األعلــاء والجهات الفاعلة المعنية في

منظومة األمم المتحدة؛
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تيرر أن توارــل النظر في المســألة في دورتها الســادســة والســبعين في إاار البند المعنون

”التنمية االجتماعية“.
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