
 

 

    2007/2 
واملنتجة وتـوفري فـرص      دور منظومة األمم املتحدة يف تعزيز العمالة الكاملة           

  العمل الكرمي للجميع
  

  إن الس االقتصادي واالجتماعي،  

والـدورة  ،  )1(1995نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية لعام         إىل   إذ يشري   
  ،)3(2005، ومؤمتر القمة العاملي لعام )2(مةاالستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العا

 إىل اإلعالن الوزاري الصادر عن اجلزء الرفيع املستوى من دورتـه            وإذ يشري أيضا    
  ،)4(2006املوضوعية لعام 

 23 بـاء املـؤرخ      57/270 إىل قـرارات اجلمعيـة العامـة         وإذ يشري كذلك    
 املؤرخ  61/16، و   2006يونيه  / حزيران 30 املؤرخ   60/265، و   2003يونيه  /حزيران

  ،2006نوفمرب / تشرين الثاين20

 2006ديـسمرب   / كـانون األول   15 املؤرخ   2006/274 إىل مقرره    وإذ يشري   
دور منظومة األمم   ” 2007من دورته املوضوعية لعام     بشأن موضوع اجلزء املتعلق بالتنسيق      

  ،“ للجميعواملنتجة وتوفري فرص العمل الكرمي املتحدة يف تعزيز العمالة الكاملة

م به أن خطة العمل الكرمي ملنظمة العمل الدولية، إىل           إىل أنه من املسلّ    وإذ يشري أيضا    
 العمالة الكاملـة  جانب أهدافها االستراتيجية األربعة، تعترب أداة هامة يف بلوغ هدف حتقيق            

  ،واملنتجة وتوفري فرص العمل الكرمي للجميع

الذي يضطلع به جملس الرؤساء التنفيـذيني يف         الدور التنسيقي    وإذ يضع يف االعتبار     
منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، مبا يف ذلك فيما يتعلق مبجموعة أدوات تعميم مراعـاة               

   وضعتها منظمة العمل الدولية، اليتهديف العمالة والعمل الكرمي

سـية يف    أن العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الكرمي للجميع عناصـر أسا          وإذ يدرك   
استراتيجيات احلد من الفقر اليت تيسر بلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف ذلك               

__________ 
منشورات األمـم    (1995مارس  /ر آذا 12-6تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، كوبنهاغن،          )1(  

  .، املرفقان األول والثاين1، الفصل األول، القرار )A.96.IV.8املتحدة، رقم املبيع 

  .، املرفق24/2-قرار اجلمعية العامة دإ  )2(  

  .60/1انظر قرار اجلمعية العامة   )3(  

  .، الفصل الثالث)A/61/3/Rev.1( 3 رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحقانظر   )4(  



 

 

األهداف اإلمنائية لأللفية، وأنه يتطلب تركيزا متعدد األبعاد يشمل احلكومـات، والقطـاع             
ـــة،  اخلاص، ومنظمات اتمع املدين، وممثلي أرباب العمل والعاملني، واملنظمات الدولي         

  وعلى وجه اخلصوص، الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحـدة واملؤسسات املالية الدولية،

 إىل الصناديق والربامج والوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحـدة أن           يطلب  - 1  
تواصل جهودها الرامية إىل تعميم مراعاة هديف العمالة الكاملة واملنتجـة والعمـل الكـرمي               

 للجزء الرفيع املـستوى     سياساا وبراجمها وأنشطتها بغية متابعة اإلعالن الوزاري      للجميع يف   
  ؛)4( متابعة متواصلة وجيدة التنسيق2006 لعام من دورته املوضوعية

 إىل اللجان الفنية واإلقليمية التابعة لألمم املتحدة أن تواصل معاجلـة            يطلب  - 2  
مي للجميع على صعيد خمتلف أبعاد الربامج اإلمنائية        حتدي العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الكر     

الدولية، وأن تعمل على تقييم أثر السياسات يف جماالت اختصاص كل منـها علـى تـوفري                 
  العمالة والعمل الكرمي للجميع؛

 مجيع الوكاالت املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحدة على التعـاون يف            يشجع  - 3  
يم مراعاة هديف العمالة والعمل الكرمي وتكييفها وتقييم تطبيقها،         استخدام جمموعة أدوات تعم   

وضعتها منظمة العمل الدولية، وأقرها جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة            اليت  
  املعين بالتنسيق؛

 منظمة العمل الدولية إىل أن تساعد الوكاالت التابعة ملنظومة األمـم            يدعو  - 4  
  ن مبثابة مورد يتيح حتسني فهمها وتطبيقها موعة األدوات؛املتحدة وأن تكو

 صناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالا املتخصـصة واملؤسـسات          يدعو  - 5  
املالية الدولية إىل أن تضع، مبساعدة منظمة العمل الدولية، آليات لتبادل خربا ذات الـصلة               

قيم أثر السياسات والربامج ذات الصلة على العمالة        بشأن خطة العمالة والعمل الكرمي، وأن ت      
  والعمل الكرمي للجميع، مع إيالء اهتمام خاص بالنساء والشباب؛

أن تعمـل،   صناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالا املتخصصة        إىل   يطلب  - 6  
لنهوض حسب االقتضاء وضمن والية كل منها، على تقييم النهج الثالثي املراحل الرامي إىل ا             

بتحقيق هديف العمالة الكاملة والعمل الكرمي للجميع واملقدم يف تقرير األمني العـام املعنـون               
واملنتجة وتوفري فرص العمـل الكـرمي        دور منظومة األمم املتحدة يف تعزيز العمالة الكاملة       ”

  ، وعلى اعتماده يف خطط عملها؛)5(“للجميع

__________ 
  )5(  E/2007/49.  



 

 

واملؤسـسات  ووكاالا املتخصـصة    صناديق األمم املتحدة وبراجمها     يدعو    - 7  
املالية الدولية إىل القيام، بالتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية، بتعزيز الوعي خبطة العمـل               

  الكرمي وفهمها، مبا فيها أهدافها األربعة، بغية تنفيذها على حنو أفضل؛

قـوم،   أن ت  صناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكاالا املتخصصة      إىل   يطلب  - 8  
حسب االقتضاء وضمن والية كل منها، بتنسيق أنشطتها وبراجمها املتعلقة بالعمالة والعمـل             
الكرمي، بغية تشجيع اتباع ج متعددة االختصاصات والقطاعات تتسم باالنسجام وتـدعم            

  بعضها، مبا يف ذلك ج تعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛

، ة وبراجمها ووكاالـا املتخصـصة     صناديق األمم املتحد   إىل   يطلب أيضا   - 9  
يف ذلك الوكاالت غري املقيمة، أن تعزز أوجه التآزر والتعاون االسـتراتيجي، مبـشاركة               مبا

أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك احلكومات وممثلي أرباب العمل والعـاملني، ويـدعو              
الياا احلالية، بغيـة    املؤسسات املالية الدولية إىل أن تقوم بذلك، حسب االقتضاء وضمن و          

صياغة وحتقيق نتائج حمددة تتعلق ديف العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الكرمي على املستوى             
القطري دعما لالستراتيجيات والربامج الوطنية، مبا يف ذلك الربامج القطرية للعمل الكرمي اليت             

  تقودها منظمة العمل الدولية؛

بصفته رئيسا لس الرؤساء التنفيذيني يف منظومـة         إىل األمني العام،     يطلب  - 10  
األمم املتحدة املعين بالتنسيق، أن يشجع املنظمات واهليئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة على             
القيام، ضمن والية كل منها، باستعراض اعتماد وتنفيذ السياسات واخلطط الرامية إىل حتقيق             

الكرمي للجميع، مبا يف ذلك النساء والشباب، ويطلـب يف          هديف العمالة املنتجة وتوفري العمل      
هذا السياق أن يوجه إليها انتبـاه الـدول األعـضاء وجمـالس اإلدارة املعنيـة ملنظمـات          

  .املتحدة األمم
  

  34اجللسة العامة 
  2007يوليه / متوز17

  
      

  
  


