تــــالغ حصــفػػػي
اجملَس الاكذصادي والاجامتعي
يصادق عىل املرجعية اخلاصة
ابمليثاق الاجامتعي اجلديد
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علد اجملَس الاكذصادي والاجامتعي دورثو اًعادية اًخاسعة ابًرابط يف  32هوهرب  . 3122وكد خصصت بعامل ىذه
ادلورت ًخدارس املرشوع الويل ٌَخلرير املخعَق تدشغيي اًش باة وثلدمي مرشوع اًخلرير حول امليثاق الاجامتعي
واملصادكة عَيو.
وكد ثال ثلدمي اًخلرير الويل اخلاص تػ " جشغيي اًش باة " هلاش بفىض اىل حتديد ثوهجاث اجملَس اًرامية اىل وضع
اًخلرير يف صيغخو اٍهنائية ًيدس ىن املصادكة عَيو عند اهعلاد ادلورت امللبةل ٌَمجَس يف شير دجنرب.
نام متت املصادكة عىل مرشوع اًخلرير اخلاص ابمليثاق الاجامتعي واملعنون تػ "من بجي ميثاق اجامتعي جديد :ضواتط
جية احرتاهما وبىداف ينبغي اًخعاكد يف شبهنا « من ظرف ادلع اًعام اذلي بوىص تخداوهل دلى لك الظراف املعنية.
يعىس اًخلرير ظموح اجملَس املمتثي يف وضع مرجعية ٌَمعايري والىداف ،ثديح ًلك اًفاعَني واًلوى احلية يف اًبالد
ابرام ثعاكداث نربى .
ًلد بعد امليثاق الاجامتعي من منعَق هوهو دينامية جسدند اىل رنزيثني:
 حمتثي الوىل يف جرد ٌَمعايري الاكذصادية والاجامتعية واًثلافية واًبيئية املَزمة جية احرتاهما من دلن
ادليع ،ابعخبارىا رشظا يىفي هرامة املواظنني ومتاسم اجملمتع وحمنيخو املس خدامة واملنسجمة .
 بما اًثاهية ،فييي عبارت عن الىداف اًلمينة تخجس يد املبادئ واحللوق املعنية ،ونذا املؤرشاث اًيت
جسمح تخدبع ثعبيليا .من ىذا املنعَق ،فان لك ىدف مذهور يف ىذه املرجعية  ،من شبهو بن يفيض،اىل
ابرام ثعاكداث نربى.
وحريم ىذه املرجعية ٌَحلوق الساس ية املَزمة اًرضورية ًخحليق الىداف اًخاًية :
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اًخحديد والارثلاء ابلىداف واحللوق الاكذصادية والاجامتعية واًثلافية واًبيئية اًيت ثؤندىا املعايري
ادلوًية واملصادق عَهيا من ظرف املغرة واًيت يضمهنا ادلس خور.
اس خنباط الىداف واًخوصية ابملساراث اًرضورية ًخفعيي ىذه احللوق واملبادئ .
حتديد املؤرشاث املالءمة ًخدبعيا وثليمي ثلدهما .
حتديد كواعد احلاكمة املسؤوةل وادلميلراظية الاجامتعية املوهجة حنو الدماج املخبادل لىداف اًخمنية اًبرشية
وخَق اًرثوت.

و يرى اجملَس ،بهو اذا ما اكن ضامن احرتام اًلاهون يعود ابدلرجة الوىل اىل اًسَعاث اًعمومية  ،فان اٍهنوض ابملبادئ
وحتليق الىداف احملددت ًيذه املرجعية يعد مسؤوًية اجامتعية ثخعَة اًخعاون ماتني اكفة الظراف املعنية.
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ان اًخعاكداث اًىربى مدعوت ًخجس يد ىذه املرجعية .وان عَهيا بن حتدد ظموحاث مشرتنة واًزتاماث مذبادةل ٌَفاعَني
املعنيني اذلين يمت ارشاويم يف خعة معي حمددت وبًياث ًخليمي هخاجئيم وبثرمه.
وابماكن ىذه اًخعاكداث اًىربى بن ثبخذ شلك كواهني ،بو اثفاكياث جامعية بو رشااكث فامي تني اًفاعَني .
ثخضمن مرجعية امليثاق  42مبدءا وحلا بساس يا مَزما  ،و يخفرع عهنا  23ىدفا اجرائيا يسدند اىل  361مؤرشا ٌَخدبع
واًخلدم .وكد متت ىيلكهتا حول س خة جواهة مذاكمةل:
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اًوًوج اىل اخلدماث الساس ية واًرفاه الاجامتعي؛
املعارف واًخىوين واًخمنية اًثلافية؛
الدماج و اًخضامن؛
احلوار الاجامتعي واحلوار املدين و اًرشااكث؛
حامية اًبيئة؛
احلاكمة املسؤوةل ودينامية امللاولث وادلميلراظية الاجامتعية

وكد بوىص اجملَس الاكذصادي والاجامتعي تخحديد مواضيع ذاث الوًوية كصد فذح جشاور وحوار يف شبهنا ًيدس ىن
تَورت الًخلاءاث اًرضورية لبرام اًخعاكداث اًىربى .
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