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  تشجيع العمالة الكاملة وتوفري العمل الالئق للجميع    

  
  إن الس االقتصادي واالجتماعي،  
إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعيـة ودورة اجلمعيـة العامـة     إذ يشري  

  االستثنائية الرابعة والعشرين،
عمـل  التنمية االجتماعية وبرنامج  أن إعالن كوبنهاغن بشأن وإذ يؤكد من جديد  

واملبادرات األخرى من أجل التنميـة االجتماعيـة    )60(مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية
، وكذلك إجراء حوار )61(اليت اعتمدا اجلمعية العامة يف دورا االستثنائية الرابعة والعشرين

األساسي لتعزيز التنمية االجتماعيـة   عاملي متواصل بشأن املسائل االجتماعية، تشكل اإلطار
  للجميع على الصعيدين الوطين والدويل،

  بضرورة أن ترتكز التنمية االقتصادية واالجتماعية على ج حموره البشر، وإذ يسلم  
ؤمتر القمة الوثيقة اخلتامية ملوإىل  )62(إىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية وإذ يشري  

  ،)63(2005العاملي لعام 
إىل اإلعالن الوزاري الذي اعتمده الس االقتصادي واالجتمـاعي   وإذ يشري أيضا  

  ،)64(2006يف اجلزء الرفيع املستوى من دورته املوضوعية لعام 
، وإىل 2007يوليـه  /متـوز  17املـؤرخ   2007/2إىل قراره  وإذ يشري كذلك  

دور منظومة األمم “أن بش 2007موضوع اجلزء املتعلق بالتنسيق من دورته املوضوعية لعام 
  ،”املتحدة يف تعزيز العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري فرص العمل الكرمي للجميع

بليون شخص، أو ثلث من هم يف سن العمل من سـكان   1.5بأن زهاء  وإذ يقر  
مليون  200، وأن زهاء )65(2006العامل، كانوا يعانون من البطالة الكلية أو اجلزئية يف عام 

بليون شخص املتبقني ميثلون العاملني  1.3كانوا عاطلني عن العمل، وأن الـ شخص منهم 
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الفقراء الذين ال يستطيعون كسب ما يكفي النتشال أنفسهم وأفراد أسـرهم مـن الفقـر،    
وبالتايل يشدد على التحدي املزدوج املتمثل يف يئة فرص عمل جديدة منتجة وحتسني نوعية 

  فرص العمل القائمة،
بأن برنامج العمل الكرمي ملنظمة العمل الدولية ميثل صكا هاما لتحقيق  أيضا وإذ يقر  

هدف العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري فرص العمل الكرمي للجميع، من خالل تعزيز وإعمـال  
املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل، واستحداث املزيد من فرص العمل املتسـاوية للنسـاء   

ة والدخل الالئقني، وتعزيز نطاق تغطية وفعالية احلمايـة االجتماعيـة   والرجال لكفالة العمال
  للجميع، وتوطيد احلوار االجتماعي،

األمهية احملورية للعمالة الكاملة واملنتجة والعمل الكرمي من  يؤكد من جديد  - 1  
  أجل القضاء على الفقر وحتقيق االندماج االجتماعي؛

توفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمـل   أمهية أهداف يؤكد من جديد أيضا  - 2  
الكرمي من أجل القضاء على الفقر، وضرورة جعلها هدفا حموريا للسياسات الوطنية والدولية 
ذات الصلة ولالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية، مبا يف ذلك استراتيجيات احلـد مـن الفقـر    

منائية املتفق عليها دوليا، مبـا فيهـا   باعتبارها جزءا من اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإل
  األهداف اإلمنائية لأللفية؛

باحلكومات أن تواصل على سبيل األولوية بذل اجلهود من أجل قيام  يهيب  - 3  
بالتصديق على اتفاقيات منظمـة العمـل    ،إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد ،الدول األعضاء

سية يف العمـل، أال وهـي احلريـة النقابيـة     الدولية املتعلقة باحترام املبادئ واحلقوق األسا
واالعتراف الفعلي باحلق يف التنظيم النقايب واملساومة اجلماعية، والقضاء على مجيع أشـكال  
العمل اجلربي أو اإللزامي، والقضاء الفعال على عمل األطفال وعلى التمييز فيمـا يتعلـق   

ن تنظر أيضا يف التصديق علـى سـائر   بالعمالة واملهن وبالتنفيذ الكامل هلذه االتفاقيات، وأ
اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة باحلقوق املتصلة بالعمالة للنساء والشباب واملعـوقني  

  واملهاجرين والشعوب األصلية، ويف تنفيذ هذه االتفاقيات تنفيذا كامال؛

على دعمه القوي للعوملة املنصفة وضرورة أن يفضي النمو إىل القضاء  يؤكد  - 4  
الفقر وااللتزام باالستراتيجيات والسياسات الرامية إىل تشجيع توفري العمالة املنتجة والكاملة 
واملختارة حبرية والعمل الكرمي للجميع، وضرورة جعل هذه األهداف عنصرا رئيسـيا مـن   
عناصر السياسات الوطنية والدولية ذات الصلة وكذلك االستراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة،   

فيها استراتيجيات احلد من الفقر، ويؤكد جمددا أيضا أن عملية توفري فرص العمالة والعمل  مبا



الكرمي ينبغي أن تدمج يف صلب سياسات االقتصاد الكلي، مع املراعاة التامة لتـأثري العوملـة   
  وبعدها االجتماعي، نظرا لعدم التكافؤ الذي يشوب تقاسم وتوزيع منافعها وتكاليفها؛

أن مثة حاجة ملحة إىل يئة بيئة على الصـعيدين الـوطين    من جديديؤكد   - 5  
والدويل تفضي إىل حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري فرص العمل الكرمي للجميع كأساس 
للتنمية املستدامة، وأن يئة بيئة تدعم االستثمار والنمو وتنظيم املشاريع أمر أساسي إلجيـاد  

ن جديد أيضا أن إتاحة الفرص للرجال والنساء للحصول على فرص عمل جديدة، ويؤكد م
عمل منتج يف ظل احلرية واإلنصاف واألمن والكرامة اإلنسانية أمر أساسي لكفالة القضـاء  
على اجلوع والفقر، وحتسني الرفاه االقتصادي واالجتمـاعي للجميـع، وحتقيـق النمـو     

ن، وجعل العوملة شاملة للجميـع ومنصـفة   االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة جلميع البلدا
  بصورة كاملة؛

على أمهية إزالة العقبات اليت تعترض إعمال حق الشعوب يف تقريـر   يشدد  - 6  
سيما الشعوب اخلاضعة للهيمنة االستعمارية أو غري ذلك من أشـكال اهليمنـة    املصري،  وال

نميتها االجتماعية واالقتصـادية،  اخلارجية أو االحتالل األجنيب اليت ختلف آثارا سلبية على ت
  يف ذلك إقصاؤها من أسواق العمل؛ مبا

أن العنــف، مبظاهــره املتعـــددة،   يؤكــد مــن جديــد  - 7  
سيما ضد النساء واألطفال وكبار السن واملعوقني، يشـكل خطـرا    مبا فيه العنف العائلي، ال

يف كل مكان؛ وأن االيـار االجتمـاعي    متناميا يهدد أمن األفراد واألسر واتمعات احمللية
الكامل حقيقة ال ميكن إنكارها يف عصرنا هذا؛ وأن اجلرمية املنظمة واملخدرات غري املشـروعة  
واالجتار غري املشروع باألسلحة واالجتار بالنساء واألطفال والنـزاع العرقي والديين واحلروب 

طرف وكراهية األجانب وعمليات القتل األهلية واإلرهاب وكل أشكال العنف الناجم عن الت
بل واإلبادة اجلماعية اليت ترتكب بدوافع سياسية تشكل مجيعها أخطارا دد أساسا اتمعات 
والنظام االجتماعي العاملي؛ وأا تعد أيضا أسبابا ملحة تقتضي من احلكومات اختاذ إجـراءات  

االعتـراف  سيج االجتمـاعي مـع   منفردة ومشتركة، حسب االقتضاء، بغية تعزيز متاسك الن
  قيمته؛ بالتنوع ومحايته وتقدير

أن كل بلد يتحمل املسؤولية األساسية عـن تنميتـه    يؤكد من جديد أيضا  - 8  
االقتصادية واالجتماعية وأنـه ال مغـاالة يف التشـديد علـى دور السياسـات الوطنيـة       

لة، منها إنشـاء آليـات ماليـة    واالستراتيجيات اإلمنائية، ويشدد على أمهية اختاذ تدابري فعا
جديدة، حسب االقتضاء، لدعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية من أجـل حتقيـق النمـو    

  االقتصادي املطرد، والتنمية املستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز أنظمتها الدميقراطية؛



ية االجتماعيـة  اتية للتنمويل أن يعزز جهوده لتهيئة بيئة موباتمع الد يهيب  - 9  
والقضاء على الفقر عن طريق زيادة إمكانية وصول البلدان الناميـة إىل األسـواق، ونقـل    
التكنولوجيا بشروط متفق عليها بني األطراف، وتقدمي املعونة املالية وإجياد حل شامل ملشكلة 

  الدين اخلارجي؛

ان املتقدمة النمو بزيادة املوارد اليت ستتاح نتيجة لوضع كثري من البلد يرحب  - 10  
يف املائة من الناتج القومي اإلمجـايل   0.7جداول زمنية من أجل حتقيق هدف ختصيص نسبة 

نسبة  البلدان املتقدمة النمو ألغراض املساعدة اإلمنائية الرمسية للبلدان النامية، وهدف ختصيص
اإلمنائية الرمسيـة  ناجتها القومي اإلمجايل للمساعدة يف املائة من  0.20 و 0.15تتراوح بني 

البلدان منوا، وحيث البلدان املتقدمة النمو اليت مل تبذل بعد جهودا ملموسـة يف هـذا    ألقل
  الصدد على القيام بذلك وفقا اللتزاماا؛

بأن احلوكمة الرشيدة وسيادة القانون على الصعيدين الوطين والـدويل   يقر  - 11  
  نمية املستدامة والقضاء على الفقر واجلوع؛أمران أساسيان للنمو االقتصادي املطرد والت

على أن توفري فرص العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الكرمي للجميـع   يشدد  -12  
من العناصر األساسية للتنمية املستدامة لكافة البلدان، وبالتايل ينبغي أن ميثل هدفا ذا أولويـة  

  للسياسات الوطنية والتعاون الدويل؛

إىل حتقيـق   سياسات والسعي من خالهلالى ضرورة تصميم ع يشدد أيضا  - 13  
  الكفاءة واإلنصاف االقتصاديني؛

احلكومات على أن تقوم، بالتعاون مع األجهزة املعنية، بوضـع نظـم    حيث  - 14  
للحماية االجتماعية، وبزيادة أو توسيع نطاق فعاليتها وتغطيتها، حسب االقتضـاء، حبيـث   

 قطاع االقتصاد غري الرمسي، مع اإلقرار بضرورة أن توفر نظم يستفيد منها أيضا العاملون يف
احلماية االجتماعية الضمان االجتماعي وأن تدعم املشاركة يف سوق العمل؛ ويدعو منظمـة  
العمل الدولية إىل تعزيز استراتيجياا للحماية االجتماعية وسياساا اخلاصة بتوسيع نطـاق  

ضا باحلكومات أن تركز، مع مراعاة الظروف الوطنية، تغطية الضمان االجتماعي؛ ويهيب أي
على احتياجات السكان الذين يعيشون يف حالة فقر أو املعرضني للفقر، وأن تويل اهتمامـا  

  خاصا ملسألة استفادة اجلميع من نظم الضمان االجتماعي األساسي؛

حسـب   منظمة العمل الدولية إىل مواصلة تقدمي املساعدة إىل الدول، يدعو  - 15  
الطلب، يف تعزيز استراتيجياا للحماية االجتماعية وسياساا املتعلقة بتوسيع عند االقتضاء و

  نطاق تغطية الضمان االجتماعي؛



بالقطاع العام مواصلة أداء دوره اهلام يف يئة بيئة مؤاتية للقيام فعـال   يهيب  - 16  
جميع، مع اإلقرار بدوره باعتباره مـن  بإجياد فرص للعمالة الكاملة واملنتجة والعمل الكرمي لل

  أصحاب العمل؛

دوره احليـوي يف توليـد    ممارسـة بالقطاع اخلاص مواصـلة  أيضا  يهيب  - 17  
االستثمارات اجلديدة وتوفري العمالة ومتويل التنمية، ويف دفع اجلهود حنـو حتقيـق العمالـة    

  الكاملة وتوفري فرص العمل الكرمي؛

واصلة السعي إىل يئة بيئـة تفضـي إىل تنميـة    احلكومات على م يشجع  - 18  
املشاريع يف كل من املناطق الريفية واحلضرية، بأمور منها إيالء عناية خاصة للسياسات الـيت  
تشجع املشاريع الصغرية جداً والصغرية واملتوسطة احلجم والتعاونيـات وسـائر أشـكال    

لنساء، مبن فيهن الريفيات، وذلك مـن  املشاريع االجتماعية، واملشاركة وروح املبادرة لدى ا
الصـغرية وإمكانيـة    األعمال التجاريـة خالل أمور منها حتسني األنظمة اإلدارية لتسجيل 

احلصول على االئتمانات الصغرية ونظم الضمان االجتماعي، وتوفري املعلومات عن األسواق 
  والتكنولوجيا اجلديدة، فضالً عن حتسني اللوائح التنظيمية؛

على أن السياسات واالستراتيجيات الرامية إىل حتقيق العمالة الكاملة  يشدد  - 19  
وتوفري فرص العمل الكرمي للجميع يتعني أن تشمل تدابري حمددة من أجل تعزيز املساواة بـني  
اجلنسني واالندماج االجتماعي لفئات اجتماعية مثل الشباب واملعوقني واملسنني، وكـذلك  

  لية؛املهاجرين والشعوب األص

ز املسـاواة  يذه السياسات واالستراتيجيات تعزينبغي هل هعلى أن يشدد أيضا  - 20  
بني اجلنسني، ومتكني املرأة، وحتسني إمكانيات اجلميع يف التوفيق بني العمل واحلياة اخلاصـة  

  واألسرية؛

احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية وسائر العناصر  يشجع  - 21  
 اتمع املدين على تعزيز ومحاية حقوق العامالت، واختاذ إجراءات إلزالة احلواجز الفاعلة يف

اهليكلية والقانونية واملواقف النمطية إزاء املساواة بني اجلنسني يف العمل، واملبـادرة باختـاذ   
  خطوات إجيابية لتشجيع األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي أو املتساوي القيمة؛

على أن سياسات االندماج االجتماعي ينبغي أن دف إىل  من جديديؤكد   - 22  
تقليل أوجه عدم املساواة، وتعزيز فرص احلصول على اخلدمات االجتماعية األساسية والتعليم 

  للجميع والرعاية الصحية، وزيادة مشاركة الفئات االجتماعية واندماجها؛



للمعوقني  تضمنستراتيجيات االلتزام بوضع وتنفيذ ا يؤكد من جديد أيضا  - 23  
املنتجة والعمل الكرمي على قدم املساواة مـع   متكافئة للوصول إىل العمالةأينما كانوا فرصا 

غريهم ودون أي نوع من التمييز، بطرق من بينها تعزيز سوق عمل وبيئة عمل مفتـوحتني  
  وشاملتني ويسهل للجميع الوصول إليهما، وكفالة ظروف عمل عادلة ومواتية؛

على وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات متكاملـة تعـزز فـرص     حيث  - 24  
الشباب، مبن فيهم من يعيش يف املناطق الريفية، يف االستعداد للعمالة الكاملة واملنتجة والعمل 

، وعلى إدراج عمالة الشـباب يف االسـتراتيجيات   االكرمي واحلصول عليهما واالحتفاظ م
تشجيع الشباب على تنظيم املشاريع، بطرق من بينها التثقيـف يف   اإلمنائية الوطنية، وكذلك

يف نفس الوقت احلكومات على تعزيز إمكانية احلصول على العمل  أيضا ذلك اال؛ وحيث
من خالل سياسات متكاملة تمكَّن من يئة فرص عمل جديدة وجيـدة للشـباب وتيسّـر    

الشباب باعتبارها آلية للتبادل على الصـعد   حصوهلم عليها، ويشدد على أمهية شبكة تشغيل
  الوطين واإلقليمي والدويل؛

على أمهية يئة بيئة مواتية للحوار االجتماعي عـن طريـق كفالـة     يشدد  - 25  
التمثيل واملشاركة الفعالني ملنظمات العمال دف املشاركة يف وضع سياسـات ترمـي إىل   

ما يف تعزيز العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري فرص سي حتقيق تقدم اجتماعي واسع النطاق، وال
  العمل الكرمي للجميع؛

سـيما يف   على األمهية البالغة لعدم التمييز ضد املسـنني، وال  يشدد أيضا  - 26  
  العمل؛ سوق

بأمهية الصلة بني اهلجرة الدولية والتنمية االجتماعية، ويشدد على أمهية  يقر  - 27  
لعمل املنطبقة على العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم مبـا يف ذلـك    اإلنفاذ الفعال لقوانني ا

يتعلق منها بأجورهم وحالتهم الصحية وسالمتهم يف أماكن العمل وحقهـم يف احلريـة    ما
النقابية، ويعيد تأكيد وجوب محاية مجيع حقوق اإلنسان للمهاجرين، بصرف النظـر عـن   

  مركزهم القانوين؛

مة العمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق األساسـية  بأمهية إعالن منظيسلم   - 28  
  العمل؛ يف

الدور البالغ األمهية للتعليم النظامي وغري النظـامي علـى    يؤكد من جديد  - 29  
سـيما التعلـيم    السواء يف حتقيق العمالة الكاملة وتوفري فرص العمل الكرمي للجميـع، وال 

 يؤكد من جديـد أيضـا   هذا الصدد، األساسي والتدريب من أجل القضاء على األمية؛ ويف
ضرورة تكثيف اجلهود الرامية إىل التنفيذ الفعال خلطة العمل الدولية لعقد األمم املتحدة حملـو  



األمية، وإدماج تلك اجلهود بصورة كبرية يف عملية توفري التعليم للجميع وغريها من أنشـطة  
ملبادرات األخرى حملو األمية يف إطـار  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وكذلك ا

  األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛

ضرورة منح األولوية لتـوفري التـدريب وحتسـني    يؤكد من جديد أيضا   - 30  
ـ  ل املهارات من أجل زيادة إمكانيات توظف القوة العاملة وقابليتها للتكيف مع أسواق العم

املتغيرة، وعلى ضرورة وضع سياسات شاملة من أجل توفري إمكانية احلصول على التعلـيم  
والتعليم املهين والتدريب التقين وبناء القدرات وحتسني املهارات واحلصول علـى معـارف   

  جديدة والتعلم مدى احلياة، ورفع جودة التعليم مبساعدة اتمع الدويل، حسب االقتضاء؛

ى أن اهلدف من تعزيز فرص احلصول على العمـل الكـرمي هـو    عل يشدد  - 31  
التحسني الشامل لظروف املعيشة والعمل للجميع، ويشجع اجلهود املبذولة، مبا يتناسب مـع  
السياق القطري، ملواجهة التحدي املتمثل يف إضفاء الصبغة النظامية تدرجييا علـى األنشـطة   

ظروف العمل وحتقيق زيادة يف تغطية احلمايـة  االقتصادية يف القطاع غري النظامي، وحتسني 
  االجتماعية لتشمل اجلميع يف ذلك القطاع؛

على أمهية تعزيز املسـؤولية االجتماعيـة للشـركات وإخضـاعها      يشدد  - 32  
للمساءلة، ويشجع املمارسات التجارية املسؤولة مثل املمارسات اليت يـروج هلـا االتفـاق    

مراعاة اآلثار اإلمنائية واالجتماعية واملتعلقة حبقوق اإلنسان  العاملي، ويدعو القطاع اخلاص إىل
واجلنسانية والبيئية ألنشطته، ال االقتصادية واملالية فحسب؛ ويربز أمهية إعالن منظمة العمـل  

  الدولية الثالثي للمبادئ املتعلقة باملؤسسات املتعددة اجلنسيات والسياسة االجتماعية؛

كانون  18املؤرخ  62/131اره قرار اجلمعية العامة ، واضعا يف اعتبيدعو  - 33  
، جلنة التنمية االجتماعية وغريها من اهليئات املعنية يف منظومة األمـم  2007ديسمرب /األول

املتحدة إىل مواصلة إدراج االلتزامات اليت جرى التعهد ا يف كوبنهاغن واإلعالن الصـادر  
 )66(النعقاد مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية عن اللجنة مبناسبة الذكرى السنوية العاشرة

يف برامج عملها، وإيالئها االهتمام على سبيل األولوية، وإىل مواصلة املشـاركة بفعاليـة يف   
متابعة تلك االلتزامات والتعهدات ورصد تنفيذها؛ وإىل التشديد يف استعراضها لتنفيذ إعالن 

، )60(مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية رنامج عملكوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية وب

                                                         
، الفصـل  )E/2005/26( 6، امللحق رقـم  2005الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )66( 
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على زيادة تبادل اخلربات الوطنية واإلقليمية والدولية، وإقامة حوارات تفاعلية تتسم بالتركيز 
  فيما بني اخلرباء واملمارسني، وتبادل أفضل املمارسات والدروس املستفادة؛

بلدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر     إىل زيادة االستثمار الوطين يف ال يدعو  - 34  
التدفقات الدولية للتمويل واالسـتثمار يف ميـدان التنميـة    زيادة اقتصاداا مبرحلة انتقالية و

مبا يستهدف قطاعات االقتصاد اليت تتمتع بإمكانيات أكرب من أجل تـوفري العمالـة   عليها، و
التعاون من جانـب املـاحنني   املنتجة وتوفري فرص العمل الكرمي للجميع، ويشجع بقوة على 

املتعددي األطراف والثنائيني وفيما بني الوكاالت سعيا إىل حتقيق هذه األهـداف وكفالـة   
العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري فرص العمـل الكـرمي للجميـع، وفقـا لالسـتراتيجيات      

  الوطنية؛ اإلمنائية

املتحدة على التعاون يف مجيع املؤسسات املعنية التابعة ملنظومة األمم  يشجع  - 35  
اليت أعدا منظمة العمـل   )67(استخدام جمموعة أدوات تعميم منظور العمالة والعمل الكرمي

وأقرها جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، وتكييفهـا   الدولية
  وتقييم تطبيقها؛

وكاالا املتخصصة أن تعمـل،  إىل صناديق األمم املتحدة وبراجمها و يطلب  - 36  
حسب االقتضاء وضمن والية كل منها، على تقييم النهج الثالثي املراحل الـذي اقترحتـه   
منظمة العمل الدولية من أجل النهوض بتحقيق هديف العمالة الكاملة وتوفري فـرص العمـل   

ة األمم املتحدة دور منظوم“الكرمي للجميع، على النحو الوارد يف تقرير األمني العام املعنون 
، وعلى اعتماده يف )68(”يف تعزيز العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري فرص العمل الكرمي للجميع

  خطط عملها؛

دعم اجلهـود  وبراجمها ووكاالا  صناديق منظومة األمم املتحدةإىل  يطلب  - 37  
لعمـل الكـرمي   املبذولة من أجل تعميم هديف حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري فـرص ا 

للجميع يف سياساا وبراجمها وأنشطتها، ويدعو املؤسسات املالية إىل ذلك؛ ويف هذا الصدد، 
يدعو أصحاب املصلحة إىل املراعاة الالزمة لربامج العمل الكرمي القطرية ملنظمة العمل الدولية 

الصعيد الـوطين  من أجل حتقيق ج متسق وعملي أكثر تتبعه األمم املتحدة إزاء التنمية على 
  أساس طوعي؛على 

                                                         
  .2007جنيف، مكتب العمل الدويل،   )67( 
 )68(  E/2007/49.  



إبقاء موضوعي العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري فرص العمـل الكـرمي    يقرر  - 38  
للجميع قيد االستعراض، ويطلب إىل األمني العام تقدمي تقرير عن تنفيذ هذا القرار إىل جلنـة  

 دورا الرابعة والستني التنمية االجتماعية يف دورا السابعة واألربعني وإىل اجلمعية العامة يف
كجزء من التقرير املتعلق بتنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعيـة ونتـائج دورة   

  .اجلمعية العامة االستثنائية الرابعة والعشرين
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