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53-Я СЕСІЯ ЕКОСОР ООН

ДЕЛЕГАЦІЯ РИЦАРІВ ХРИСТА
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53-Ї СЕСІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ І
СОЦІАЛЬНОЇ РАДИ ООН

середити увагу на сім'ї, і це є найбільш природнім підстрахуванням суспільства, впровадивши
підтримку між поколіннями. Соціальна політика розвитку повинна враховувати не тільки
економічні та політичні потреби, але й також
духовні та етичні аспекти кожної людини».
ДЕЛЕГАТ ВІД СВЯТОГО ПРЕСТОЛУ
53-я сесія ЕКОСОР ООН
З моменту реєстрації� міжнародної� спільноти
Рицарів Христа в ООН розпочався якісно новий� період ї�ї� діяльності, яку було визначено одним із пріоритетних напрямів зовнішньої� політики Суверенного
Рицарського Ордену Христа Спасителя.
ЕКОСОР (англ. ECOSOС – United Nation Economic
and Social Counsil) – Економічна і Соціальна Рада є
одною з головних органів ООН. ЕКОСОР ООН займається розвитком міжнародного співробітництва з
економічних і соціальних питань. Головним органом
ЕКОСОР є дві чергових сесії щорічно у штаб-квартирі
ООН в м. Нью-Йорк (США) та в Женеві.

4-13 лютого, 2015 року, в Центральних
установах Організації� Об'єднаних Націй� у НьюЙ�орку відбулася 53-я сесія Комісії� з питань
Соціального Розвитку під пріоритетною назвою
"ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ». В цій� сесії� взяла
№ 3 (145) квітень 2015 РХ

участь делегація Рицарів Христа - постій� ні представники при ЕКОСОР в ООН Й�В Великий� Князь
Архо В.О., Ї�В Княгиня Арх Онтіса Л.Ї�. та Вельможний�
Барон Арх Єлішевич В.А.
Виступаючи перед учасниками заходу, заступник Генерального секретаря ООН з економічних і соціальних питань звернув увагу делегатів
сесії� на тенденцію зростання нерівності у світі:
«Першочергову увагу ми повинні приділити проблемі нерівності, яка багато в чому є причиною, а
у багатьох випадках – основною причиною соціальних потрясінь у світі», – заявив Ву Хунбо на сесії�. Щодо соціальної� ситуації� в світі, він сказав, що
часто плодами процвітання всередині краї�н користується лише меншість ї�х жителів. «При високій� і
зростаючій� нерівності не може бути сталого розвитку. Добре продумана соціальна політика може скоротити масштаби нерівності», – заявив Ву Хунбо.
За й� ого словами, зусилля із забезпечення рівних
можливостей� та заохочення участі всіх верств суспільства у процесах прий� няття рішень принесуть
реальні результати.
В обговоренні взяли активну участь представники організацій� громадянського суспільства,
які, зокрема, у своєму виступі, підкреслили:
«Ефективним засобом попередження бідності серед працівників є розширення сфери продуктивної� зай� нятості, підвищення якості професій� ної�
підготовки та гідної� оплати праці». «З першого
Всесвітнього саміту з соціального розвитку в 1995
році, був зроблений� величезний� прогрес, але проблеми залишилися, - сказав Ленні Монтіель, помічник Генерального секретаря з питань економічного
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розвитку в Департаменті з економічних і соціальних питань. У той� час як край� ня бідність скоротилася вдвічі, більш ніж 1 мільярд людей� залишалися на
низькому рівні» - сказав він, закликавши Комісію
активізувати свою рішучість боротися за незахищений� шар суспільства і сприяти створенню нових
робочих місць шляхом політичного керівництва
національних урядів. Також він закликав делегатів розглянути, як соціальна політика сприяє досягненню сталого розвитку і як най� кращим чином
інтегрувати соціальні, економічні та екологічні аспекти в сталий� розвиток.
Коли панель стала відкрита для більшого обговорення, учасники підняли гострі питання про
те, як най� краще рухатися вперед з чіткими цілями,
які вагомо впливатимуть на збільшення прогресу.
Деякі промовці розповіли про національні проблеми. Інші підкреслювали необхідність реструктуризації� системи глобального управління, а також
важливість прий� няття нових підходів до нових викликів, у тому числі поточні - технологічна революція, ліквідація робочих місць. Тим не менше, інші
вказували на відсутність політичної� волі для виконання зобов'язань Копенгагену з проханням про
корисливі інтереси, які виграли й� не виконували ї�х.
Політика багатих краї�н переважно призупиняє цей�
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Його Величність
Великий Князь Архо Віталій Олександрович
на засіданні 53-ї сесії ЕКОСОР ООН в Нью Йорку

прогрес.
В ході загальних дебатів про "переосмислення і зміцнення соціального розвитку в сучасному
світі", міністри і високопосадовці підтвердили свою
прихильність щодо досягнення цілей� , прий� нятих в
Копенгагені. Багато засудили зростаючу нерівність,
що впливає на най� уразливіші групи населення - молодих людей� , осіб з обмеженими можливостями та
мігрантів серед них.
Daniela Bas, директор з питань соціальної� політики та розвитку в Департаменті з економічних і
соціальних питань виступила зі словами: "Пора переходити від слів до розгляду конкретних стратегій� і стратегій� для ефективного вирішення деяких
з най� більш нагальних проблем сталого розвитку викорінення злиднів, розвиток інклюзивної� росту і
гідної� роботи для всіх, боротьби з нерівністю у всіх
ї�ї� аспектах, а також зниження уразливості та підвищення стій� кості в несприятливих умовах і маргінальних груп, громад та окремих осіб, "
Міхал Боні, член Європей� ського парламенту,
Польща, з точки зору розвитку сказав: «Демократія
перевершила автократію щодо послідовності економічного зростання. Збільшення демократії� означає менше корупції�, більше прозорості, більш широкої� участі громадян та більше поваги до прав
людини. Тільки громадянське суспільство в змозі
гарантувати діалог з урядами і вимагати від них
соціального партнерства. Зобов'язання, прий� няті в
1995 році, вимагають співпраці серед усіх можливих
зацікавлених сторін на всіх рівнях. Щоб переосмислити цілі соціального розвитку, необхідно розглядати питання в контексті справедливого розподілу
доходів і ресурсів».
Пан JOLLY у своєму виступі чітко підкреслив,
що неурядові організації� стали частиною процесу
в ООН, сприяючи баченню і створюючи тиск, щоб
підштовхнути ї�х уряд брати активнішу участь у
міжнародному органі. Описав зміни, починаючи з
Всесвітнього саміту 1995 року.
"Ми повинні встановити пріоритети «Турбота
і взаємодопомога»", - сказала пані DAROOKA, визначаючи набір цінностей� і практик, які б проникли в
усі основні соціальні інститути. Справжній� розвиток має збільшувати здатність народів до створення гідного життя, особливо жінок, які мають бути
визнані правовласниками в економічній� політиці.
Пан Джоллі, відповідаючи на питання про
реорганізацію глобального управління, сказав:
«Новий� підхід щодо глобального регулювання може
мати відношення до економічної� ефективності та
бути більш гуманним. Потрібно сміливіше впроваджувати нове бачення, яке буде прий� няте до уваги,
щоб змінювалася економіка».
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6 ЛЮТОГО 2015
Серед зростаючої� нерівності, як всередині
краї�н так і між ними, делегати Комісії� Соціального
Розвитку вирішували як знай� ти компроміс між
економічним зростанням і соціальним прогресом, обговорювали способи розробки політики,
які могли б поліпшити загальний� добробут без
шкоди для продуктивності, що дозволило б ї�х громадам процвітати. Комісія продовжила свою 53
сесію з дискусії� на тему "НОВІ ПИТАННЯ: ВНЕСКИ
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ПЕРЕХІДНИЙ� ПЕРІОД
ВІД ЦІЛЕЙ� РОЗВИТКУ ТИСЯЧОЛІТТЯ ТА ЦІЛЕЙ�
СТАЛОГО РОЗВИТКУ", в якій� п'ять експертів визначили області, де соціальна політика може прямо або
побічно сприяти економічним та екологічним вигодам. Для сталого розвитку, всі погодилися, що потрібне економічне зростання, а також можливості
для максимального числа людей� , які могли брати
участь в ньому.
РАЙ�МОНДО ТОРРЕС, директор відділу досліджень, Міжнародна організація праці, вказав на те,
що потрібно внести зміни в розподілі доходів, які
можуть протиставити деякі інтереси. "Це не легко,
але це може бути зроблено," - сказав він.
Деякі учасники підкреслили, що така нерівність, як бідність, зокрема стала результатом "не№ 3 (145) квітень 2015 РХ
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Його Вельможність
Барон Арх Єлішевич Валентин Антонович
на засіданні 53-ї сесії ЕКОСОР ООН в Нью Йорку

9 ЛЮТОГО
Комісія відкрила день з панельної� дискусії� «НОВІ ПРОБЛЕМИ: ВНЕСКИ СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ В ПЕРЕХІДНИЙ� ПЕРІОД ВІД ЦІЛЕЙ�
РОЗВИТКУ ТИСЯЧОЛІТТЯ ТА ЦІЛЕЙ� СТАЛОГО
РОЗВИТКУ".
Пан ТОРРЕС доповів, що соціальний� аспект
сталого розвитку може сприяти економічним та
екологічним вигодам. Краї�ни, що розвиваються
отримали політичний� простір, що робить ї�х джерелом інновацій� ної� політики. Однак 758 мільй� онів чоловік у всьому світі як і раніше заробляють менше,
ніж $ 2 в день, і рівень безробіття серед молоді в три
рази вище, ніж серед дорослих. Нерівність широко
зростає в більшості краї�н, що несе загрозу соціальній� стабільності. Гідна праця є центральним питанням щодо сталого розвитку.
Загальна дискусія: "ОГЛЯД СТАНОВИЩА
СОЦІАЛЬНИХ ГРУП"
Комісія провела загальне обговорення на тему
«ОГЛЯД ВІДПОВІДНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМНИХ ДІЙ�
ОРГАНІЗАЦІЇ� ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ�, ЩО СТОСУЮТЬСЯ
СТАНОВИЩА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП", під час якого багато учасників підкреслили необхідність включення в пост-2015 сталого розвитку порядку денного
діалогу з низкою уразливого населення, в тому
числі осіб з обмеженими можливостями та молоді.
Європей� ський� союз та й� ого держави-члени вжили
заходів щодо усунення ряду проблем, у тому числі
прав осіб з обмеженими можливостями, безробіття серед молоді та сімей� них питань, пов'язаних з
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щасних випадків стихій� них явищ природи". Вона
випливає з дій� і бездіяльності установ, що зай� маються захистом прав людини та людської� гідності.
Цілі сталого розвитку, за допомогою інтеграції� прав
людини у свої�х діях, дозволить когерентності, моніторингу та звітності.
У другій� половині дня Комісія відкрила свої�
загальні дебати на тему "ОГЛЯД ВІДПОВІДНИХ
ПЛАНІВ І ПРОГРАМ ДІЙ�, ЩО СТОСУЮТЬСЯ
СТАНОВИЩА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП ООН", де учасники,
підкреслюючи необхідність включення в пост-2015
діалогу порядку денного розвиток з низкою уразливих груп населення, включили й� осіб з обмеженими можливостями та молодь. Багато ораторів
розповіли про інновацій� ні заходи, прий� няті у цьому
зв'язку, з деякими рекомендаціями щодо подальших регіональних і глобальних зусиль щодо скорочення розриву в рівнях розвитку. Інші підкреслювали, що забезпечення основних соціальних послуг
стало зброєю в боротьбі проти бідності та ізоляції�
в багатьох областях, в тому числі охорони здоров'я,
водопостачання, освіти, житла та повної� зай� нятості
та гідної� роботи.
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Її Високість
Княгиня Арх Онтіса Людмила Іванівна
на засіданні 53-ї сесії ЕКОСОР ООН в Нью Йорку
поколіннями. Економічне зростання без поліпшення добробуту народів призведе лише до збільшення вразливості і соціальної� напруженості.
СПОСТЕРІГАЧ ВІД СВЯТОГО ПРЕСТОЛУ запропонував інший� підхід, наголосивши, що бідність
може бути викорінена, якщо зосередити увагу на
сім'ї�, і це є най� більш природнім підстрахуванням
суспільства, запропонувавши впровадити підтрим-
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Дебати
з
пріоритетною
темою
"ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ" делегати з усього
світу засудили, і цілі в 1995 році Всесвітньої� зустрічі на вищому рівні в інтересах соціального розвитку в Копенгагені - викорінення злиднів, створення
повної� зай� нятості та сприяння соціальній� інтеграції� - залишилися невиконаними. Замість цього, нерівний� розподіл багатства став більш гострим: за
даними, показуючи, що 1 відсоток населення світу
належить май� же половина багатства, в той� час як
бідним належить менше 1 відсотка. Двадцята річниця буде нагадуванням про те, як переплелися різні соціальні сили.
На цьому тлі, вони описали національні заходи, спрямовані на виконання основних першочергових потреб населення: доступ до послуг
охорони здоров'я, освіти і гідної� роботи, а також
реалізацію прав і свобод особистості. Всі зусилля
потрібно збільшувати відповідно до міжнародного
співробітництва, спрямованого проти бідності між
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ними. Дискримінації� не було місця в Європей� ському
Союзі і не повинно бути за межами й� ого кордонів.
Європей� ці прагнуть того, щоб жодна людина не
була позбавлена загальних прав людини і основних
економічних можливостей� . Тим не менш, прогресу
в області соціального розвитку в деяких краї�нах
в даний� час серй� озно загрожують озброєні терористичні групи, повідомили деякі оратори Комісії�.
Націленість щодо підтримки миру, здоров'я і процвітання зай� мають центральне місце в національному плані дій� ї�х краї�ни. Виступаючі з постраждалих держав закликали міжнародне співтовариство
допомогти Іраку в й� ого зусиллях по боротьбі з тероризмом.
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13 ЛЮТОГО 2015
Прикінцеву 53 сесію Комісія з Соціального
Розвитку затвердила консенсусом з 4 проектів резолюцій� для прий� няття Економічною і Соціальною
Радою, з метою вирішення питань розвитку
Африки, людей� похилого віку, молоді та прав осіб з
обмеженими можливостями.
У заключному слові Голова Комісії� Симона
Мірела Мікулеску (Румунія) підкреслила, що прогрес у напрямку сталого розвитку не може бути
досягнутий� в рамках сформованої� моделі економічного зростання. Вона резюмувала основні сесії�,

в тому числі й� пам'ятної� – Святкування 20 років
після Всесвітньої� зустрічі на вищому рівні в інтересах соціального розвитку в Копенгагені, в якому
доповідачі представили свої� позиції� в рамках теми
"СОЦІАЛЬНИЙ� РОЗВИТОК: З КОПЕНГАГЕНА В ПОСТ2015 ПОРЯДКУ ДЕННОГО". Інші основні моменти, за
ї�ї� словами, включали в себе групу високого рівня з
пріоритетною темою "Переосмислення і зміцнення
соціального розвитку в сучасному світі"; Панель з
виникаючих питань;Форум громадянського суспільства; і загальні дискусії� з питань, що стосуються соціальних груп: молоді, людей� похилого віку,
сім'ї� та осіб з обмеженими можливостями серед
них. Делегатам за ї�х активну участь, вона сказала:
"як команда, ми будемо рухатися в порядку денного
до соціального розвитку вперед".
Висловлюючи серй� озну стурбованість у
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ку між поколіннями. «Соціальна політика розвитку
повинні враховувати не тільки економічні та політичні потреби, - сказав він, але й� також духовні та
етичні аспекти кожної� людини».

Суверенний Рицарський Орден Христа Спасителя

Його Величність Великий Князь Архо Віталій Олександрович, Його Вельможність Барон Арх Єлішевич
Валентин Антонович на засіданні 53-ї сесії Економічної і Соціальної Ради ООН в Нью Йорку
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В статті використані матеріали
звіту 53-ї сесії ЕКОСОР ООН

Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР) є центральним майданчиком в ООН для роздумів, дискусій та інноваційного мислення в галузі сталого
розвитку. Тому в ЕКОСОР ООН задіяне широке коло
зацікавлених сторін - політиків, парламентаріїв,
науковців, великих груп, фондів, представників ділових кіл і обмежена кількість зареєстрованих неурядових організацій зі всього світу, в тому числі і
міжнародна спільнота СРОХС - які вирішують у продуктивному діалозі питання сталого розвитку на
основі програмного циклу нарад.
Комісія соціального розвитку – це один з допоміжних органів ЕКОСОР ООН. До її складу входять
представники 46 держав-членів ООН, які обираються на ротаційній основі. Цей орган займається розробкою загальносистемної соціальної політики та
її пріоритетних напрямів, а також відслідковує реалізацію основних міжнародних стандартів у цій
сфері. Неурядові організації та профспілки, які мають консультативний статус при ЕКОСОР, беруть
участь у роботі органів ООН у якості спостерігачів і
мають право висловлювати свою позицію з того чи
іншого питання.
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зв'язку зі спалахом лихоманки Ебола, Рада запросить подальший� розгляд довгострокової� допомоги з урахуванням Ебола в уражених краї�нах, щоб
пом'якшити наслідки кризи.
Рада вирішила запропонувати державам та
ООН вжити конкретних заходів з питань обліку
проблем старіння в свої� програми.
Рада закликала держави розробити всеосяжну політику і плани дій� , спрямовані на інтереси
молоді, а також забезпеченню гендерної� рівності
та розширення прав і можливостей� жінок і дівчат.
Рада буде закликати держави розглянути проблеми
молоді в усіх відповідних аспектах програм розвитку після 2015 року, закликаючи ї�х сприяти участі
молоді в усіх таких процесах прий� няття рішень.
Потім Комісія затвердила усними поправками
проект резолюції� по просуванню прав людей� з обмеженими можливостями, який� був представлений�
представником Румунії�.
Відразу ж після закінчення 53 сесії�, пані
Мікулеску оголосила відкритою 54 сесію.
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