
    2006/15  
  الشبابشجيع عمالة ت    

  
لس االقتصادي واالجتماعيإن ا،  

يف إعالن األمم املتحـدة     الوارد  رؤساء الدول واحلكومات،    تصميم   عيد تأكيد يإذ    
وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب يف كل مكان فرصة حقيقيـة           على  ،  )1(بشأن األلفية 

، )2(2005 الوارد يف نتائج مؤمتر القمة العاملي         وتصميمهم على عمل الئق ومنتج،   لحصول  ل
على جعل أهداف توفري العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق للجميع، مبن يف ذلـك               
النساء والشباب، هدفا أساسيا لسياسام الوطنية والدوليـة ذات الـصلة والسـتراتيجيام             

جهـودهم لتحقيـق    يف إطار   ضاء على الفقر،    اإلمنائية الوطنية، مبا يف ذلك استراتيجيات الق      
  األهداف اإلمنائية لأللفية،

الـشباب يف املـؤمترات الرئيـسية       عمالة  ا قطع من التزامات يف جمال        مب ذكِّريوإذ    
 وعمليـات متابعـة نتائجهـا،    1990منذ عام  ا األمم املتحدةومؤمترات القمة اليت عقد

  ،لتزامات تلك االتأكيد عيدي وإذ

ديـسمرب  / كـانون األول   17 املؤرخ   54/120  اجلمعية العامة   إىل قرار  شرييوإذ    
علما مع التقدير بإعالن لشبونة بشأن سياسات وبـرامج  اجلمعية ، الذي أحاطت فيه  1999

، )3(1998عام  عقود  الشباب الذي اعتمد يف املؤمتر العاملي للوزراء املسؤولني عن الشباب امل          
 وإذ يـشري أيـضا إىل قـراري         ا يتعلق بتشغيل الشباب،   الذي نص على التزامات هامة يف م      

 18 املـؤرخ  57/165 و 2001ديـسمرب  / كانون األول 19 املؤرخ   56/117اجلمعية  
  ،2002ديسمرب /كانون األول

، ة املستدامة االجتماعينمية  والتاملستدام  االقتصادي  نمو  أن الشباب ذخر لل   يدرك  وإذ    
وأثر ذلك غري املتكـافئ     الناقصة  والعمالة  لبطالة  لائل  عرب عن بالغ قلقه إزاء احلجم اهل      يوإذ  
  مستقبل جمتمعاتنا،على يف مجيع أرجاء العامل وما لذلك من آثار عميقة الشباب على 

تشجيعهم علـى   تعليم الشباب و  عن  مسؤولية احلكومات األساسية    أيضا  يدرك  وإذ    
  ،عملهمفرص اتية لتعزيز وبيئة مولتهيئة املتاحة هلم عمل الالتدريب لزيادة فرص التماس 

__________ 
  .55/2انظر قرار اجلمعية العامة   )1(  
  .60/1انظر قرار اجلمعية العامة  )2(  
      .1، الفصل األول، القرار WCMRY/1998/28انظر   )3(  



احلاجة إىل تعزيز احلقوق األساسية للعمال الشباب وفق ما عرفتها            كذلك وإذ يدرك   
 ومحايتها واحترامهـا    صكوك منظمة العمل الدولية ذات الصلة وغريها من الصكوك الدولية،         

  الكامل،

 العمـل   بتقرير األمني العام عن التحليل والتقومي الشاملني خلطط       يط علما   حي  - 1  
  ؛)4(الشباببعمالة الوطنية املتعلقة 

التقرير االقتصادي  بتقرير اللجنة االقتصادية ألفريقيا املعنون      أيضا   يط علما حي  - 2  
  ؛)5(لتصدي لتحديات البطالة والفقر يف أفريقياا: 2005ألفريقيا، 

ـ ط علم ــحيي  - 3   ـ ا كذل ــ ذات العمالـــــة    بأحكـام    كــ
 تـشرين   5 املـؤرخ    مار دل بالتا  ي إعالن   ــــواردة ف ـــــة ال ــــالصل
استنتاجات رئاسـة الـس   بالرابع، و مؤمتر قمة األمريكتنييف املعتمد  2005نوفمرب /الثاين

امليثـاق األورويب  اتفق فيها على أن يـشكل   اليت 2005مارس / آذار23املؤرخة  األورويب
  ؛استراتيجية لشبونة جزءا ال يتجزأ منللشباب 

اتمع الدويل على تقدمي الدعم التقين والدعم يف جمال بناء القدرات           يشجع    - 4  
تدمج عمالـة   ، يف دعم استراتيجيات التنمية الوطنية اليت        حسب االقتضاء إىل البلدان النامية،    

  ت؛حيثما وجد ورقات استراتيجية احلد من الفقر مبا يف ذلك ،الشباب

عمالة طط عمل وطنية بشأن     حلكومات اليت أعدت استعراضات وخ    ا يشجع  - 5  
الـيت مل تعـد بعـد       احلكومـات   تلك  يشجع أيضا   الشباب على املضي قدما يف التنفيذ، و      

استعراضاا أو خطط عملها الوطنية أو تقاريرها املرحلية على القيام بذلك يف أقرب وقـت               
  ممكن؛

 احلكومات على وضع خطط عملها الوطنية من خالل التعاون          يشجع أيضا   - 6  
املنظمات املمثلة للشباب، ومنظمات أرباب العمـل والعمـال،         اهليئات احلكومية و  بني   فيما

واتمع املدين، وتشجيع الشراكات بني السلطات العامة، والقطاع اخلـاص، واملؤسـسات            
التعليمية، واتمع املدين، وإدماج خطط العمل هذه ضمن براجمها اإلمنائية الوطنية األوسـع             

إجياد منهجيـة   بغية  استراتيجيات احلد من الفقر، حيثما وجدت،       رقات  لك و نطاقا، مبا يف ذ   
  ؛التقييم هذه اخلطط واالستراتيجيات وإيالء األولوية فيها للموارد الضرورية لتنفيذه

__________ 
  )4(  A/60/133.  
  .A.05.II.K.9يع منشورات األمم املتحدة، رقم املب  )5(  



 احلكومات على املسامهة فيما ميكن أن تضعه هيئات األمـم           كذلك يشجع  - 7  
رصد لتحسني  السياسات  تركز على   جديدة  مؤشرات  من  املختصة  املتحدة احلكومية الدولية    

إىل املسامهة الشباب عمالة شبكة ، ويدعو الوطنية تنفيذ خطط عملهايف احملرز وتقييم التقدم 
ن عمالة  والعاملالطالب والعاطلون عن العمل و    مبن فيهم    ،الشبابيف هذه العملية مع مراعاة      

عن بصورة تامة توقفوا رمبا الذين  وأ غري الرمسياالقتصادي يعملون يف القطاع  من وأناقصة 
  ؛العملاملشاركة يف سوق 

يتجـزأ مـن     الـشباب جـزءا ال    عمالـة    احلكومات على أن جتعل      حيث  - 8  
استراتيجياا الشاملة للتنمية واألمن اجلماعي، وأن تويل، يف هذا السياق، اهتماما متجـددا             

، باعتبار ذلـك     ومنتج للشباب  الئقعمل   واملتعلق بإجياد    )36(لاللتزام الوارد يف إعالن األلفية    
  أمرا أساسيا لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛

ي قـراري اجلمعيـة العامـة       ــواردة ف ــ ال الدعـــوةدد  ــجي  - 9  
 كـانون   22 املـؤرخ    58/133  و 2002ديسمرب  / كانون األول  18 املؤرخ   57/165
كي تعمل، بالتعاون مـع األمانـة        املوجهة إىل منظمة العمل الدولية ل      2003ديسمرب  /األول

العامة لألمم املتحدة والبنك الدويل ووكاالت متخصصة أخرى ذات صلة، ويف إطار شـبكة     
الشباب، على تقدمي املساعدة والدعم إىل احلكومات، بناء على طلبها، يف اجلهود اليت             عمالة  

  تبذهلا إلعداد وتنفيذ استعراضات وخطط عمل وطنية؛

ات على حتسني تعلـيم الـشباب وتدريبـهم وحـراكهم            احلكوم يشجع  - 10  
تعزيـز  حيثما يكون ذلك مناسبا، وعلى أن تقوم، ، االجتماعي هماندماج و املهينهموإدماج

تنظيم املشاريع وتيسري التوفيق بني احلياة األسرية واحلياة العملية من أجل دعم إدماج الشباب              
  يف سوق العمل؛

التفاعل بني املؤسسات التعليمية والقطـاعني       احلكومات على تيسري     يشجع  - 11  
العام واخلاص لدرء البطالة واخنفاض عوائد االستثمار يف التدريب الناتج عن عـدم مواءمـة               

 إىل أن تقدم مؤسسات األمم املتحدة املختـصة         ديف هذا الصد  يدعو  املهارات مع الطلبات، و   
واإلقليمية من قبيل الشراكة اجلديدة مـن       واتمع الدويل الدعم التقين الالزم للربامج الوطنية        

 وغري ذلك من اموعات االقتصادية اإلقليمية بغية تيسري التكامل بـني            )6(أجل تنمية أفريقيا  
  القطاعني العام واخلاص؛

__________ 
  )6(  A/57/304املرفق ،.  



على أن التعلم غري النظامي والتعلم غري الرمسي مها عنصران تكميليان           يشدد    - 12  
  ؛العمالةفيدتان لتيسري االنتقال من التعليم إىل لعملية التعليم الرمسية وأداتان م

عمالـة   بلدانا ومنظمات شريكة جديدة إىل االنـضمام إىل شـبكة            يدعو  - 13  
 ويشجع البلدان الرائدة على تعزيز عمل الشبكة بوصـفها آليـة تبـادل ودعـم                ؛الشباب

ة العمل الدوليـة    واستعراض يفيد منها األقران؛ ودعما ملواصلة تطوير هذه اآللية، يدعو منظم          
 الدويل واألمانة العامـة    الشباب وبالتعاون الوثيق مع البنك    عمالة  إىل العمل، يف إطار شبكة      

يم الشاملني للتقدم احملرز    ي، على إجراء عمليات استكمال منتظمة للتحليل والتق       لألمم املتحدة 
  الشباب؛بعمالة يف وضع وتنفيذ االستعراضات وخطط العمل الوطنية املتصلة 

كي الشباب  عمالة   بتعزيز جمموعة الشباب االستشارية التابعة لشبكة        يوصي  - 14  
بــــدور أكثـر    اري عموما،   ـــة إىل دورها االستش   ـــوم، باإلضاف ـــتق

ـ منظمنشاطا على الصعيد القطري مــن خــالل تقـدمي          اب ـــات الـشب  ــ
  ة هلا الدعم يف وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية؛ـــاملكون

 احلكومات على تعزيز مشاركة منظماا الوطنية للشباب يف تقـدمي           يشجع  - 15  
  الشباب؛بعمالة الدعم لوضع وتنفيذ خطط عملها الوطنية املتعلقة 

 مبا وفره بعض الدول األعضاء من خربات ومـوارد          حييط علما مع التقدير     - 16  
ء واملنظمات احلكوميـة    الشباب، ويدعو مجيع الدول األعضا    عمالة  مالية لدعم أنشطة شبكة     

تقدمي تربعات إىل الشبكة دعما لإلجراءات املتخذة على        الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل      
  الشبكة؛ الصعيد القطري يف إطار

اموعـة  يدرج يف تقريره الشامل عـن تنفيـذ         األمني العام أن     إىلطلب  ي  - 17  
 2000حىت سـنة     العمل العاملي للشباب  رنامج  ب من   “الشباب يف االقتصاد العاملي   ” املعنونة

واملقرر تقدميها إىل اجلمعية العامة يف دورا الثانية والستني والدورة املوضوعية           ،  )7(وما بعدها 
 من خالل جلنة التنمية االجتماعية يف دورـا         2007للمجلس االقتصادي واالجتماعي عام     

عمالـة  شـبكة   ا يف ذلك ما أحرزته      اخلامسة واألربعني، معلومات عن تنفيذ هذا القرار، مب       
  . من تقدمالشباب

40اجللسة العامة   

2006يوليه / متوز26    
      

__________ 
  .، املرفق50/81انظر قرار اجلمعية العامة   )7(  


