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 اجمللس االقتصادي واالجتماعي  جلنة التنمية االجتماعية
 ٢٠٠٧الوثائق الرمسية،   تقرير الدورة اخلامسة واألربعني

    ٦امللحق رقم   )٢٠٠٧فرباير /شباط ١٦-٧ و ٢٠٠٦مارس /آذار ٢٢(

 موجز 

 مـن  قامت جلنة التنميـة االجتماعيـة، يف دورهتـا اخلامـسة واألربعـني، املعقـودة يف املـدة          
، بالنظر يف الدورة االستعراضـية      ٢٠٠٧فرباير  /شباط ١٦ إىل   ٧ ومن   ٢٠٠٦مارس  /آذار ٢٢

، فـضال عـن     “تشجيع العمالة الكاملة وتوفري العمـل الالئـق للجميـع         ”للموضوع ذي األولوية    
اســـتعراض خطـــط وبـــرامج عمـــل األمـــم املتحـــدة ذات الـــصلة، واخلاصـــة بأوضـــاع الفئـــات   

 .االجتماعية

ذي األولوية، اسـتمعت اللجنـة إىل كلمـة رئيـسية ألقاهـا لـيس              ق باملوضوع   وفيما يتعل  
كيتيلداس نائب املدير العام إلدارة شؤون العمل جبنوب أفريقيا، املعين بسياسة العمـل وبـرامج               
ســـوق العمـــل، وعقـــدت ثـــالث حلقـــات نقـــاش ملعاجلـــة املوضـــوع ذي األولويـــة مبزيـــد مـــن 

اسة لالقتصاد الكلـي مـن أجـل العمالـة الكاملـة والعمـل              اتباع سي : االستفاضة، تناولت ما يلي   
 اجليدة لتـشجيع العمالـة والعمـل    اتالالئق؛ وحركة اليد العاملة، والشباب، واألسر؛ واملمارس    

ــق ــشات حــول        . الالئ ــرئيس للمناق ــن ال ــدم م ــوجز املق ــر، امل ــذا التقري ــق األول هل ــرد يف املرف وي
 .املوضوع ذي األولوية

األبعـاد االجتماعيـة للـشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة         ”ا بعنـوان    واختذت اللجنة قرار   
، والذي يوصي اجمللس االقتصادي واالجتماعي وفقا له اللجنـة مبواصـلة إبـراز األبعـاد         “أفريقيا

 .السادسة واألربعنياالجتماعية للشراكة اجلديدة والتوعية هبا خالل دورهتا 

 العمــل املتعلقــة بأوضــاع الفئــات    وفيمــا يتعلــق باســتعراض اللجنــة خلطــط وبــرامج      
االجتماعية، فقد اختذت قرارا بشأن طرائـق إجـراء أول اسـتعراض وتقيـيم خلطـة عمـل مدريـد          
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ولبــدء الــدورة األوىل لالســتعراض اخلمــسي خلطــة . ٢٠٠٢الدوليــة املتعلقــة بالــشيخوخة لعــام 
تعمقـة علـى    مدريد، مت تنظيم حلقة نقاش من أجل إطالع خرباء اللجنـة مـن خـالل معـارف م                 

الشيخوخة وما حتقق من تقـدم منـذ انعقـاد اجلمعيـة العامليـة الثانيـة                التحديات الرئيسية يف جمال     
. دم مــن الــرئيس حــول املناقــشاتويــرد يف املرفــق الثــاين هلــذا التقريــر املــوجز املقــ. للــشيخوخة

 عـن   ٢٠٠٧استمعت اللجنـة إىل عـرض بـشأن النـشر املرتقـب لتقريـر األمـني العـام لعـام                      كما
 .الشباب يف العامل

ــا    ــة اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـ ــرار بـــشأن الـــشباب وأوصـــت اللجنـ ــاذ قـ . عي باختـ
أوصــت اللجنــة، مــن خــالل اجمللــس، باختــاذ اجلمعيــة العامــة لقــرار بــشأن ملحــق برنــامج   كمــا

 . وما بعدها٢٠٠٠العمل العاملي للشباب لسنة 

ــة مــسألة    ــة الــشباب”وتناولــت اللجن ــر وال: عمال تحــديات والفــرص فيمــا يتعلــق  األث
ويرد يف املرفق الثالـث هلـذا التقريـر         . ، وذلك ضمن بند املسائل املستجدة     “بالتنمية االجتماعية 

املوجز املقدم من الرئيس حـول املناقـشات، والـذي يؤكـد علـى مـا لعمالـة الـشباب مـن أمهيـة                        
ــة مــن خــالل إســهامها يف التخفيــف مــن وطــأة ال     ــة االجتماعي ــة للتنمي ــدماج  حموري فقــر، واالن

 .االجتماعي، واحلوار بني األجيال، واملواطنة والتضامن

، ٢٠٠٩-٢٠٠٨كما تناولت اللجنة موضوع برنامج العمـل املقتـرح لفتـرة الـسنتني               
واستمعت إىل بيان ألقاه مدير معهد األمـم املتحـدة لبحـوث التنميـة االجتماعيـة وبيـان مقـرره             

 .اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة
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 حملتوياتا
الصفحة الفصل

ــب          - األول  ــيت تتطل ــاعي أو ال ــصادي واالجتم ــس االقت ــب اجملل ــن جان ــاذ إجــراء م ــب اخت ــيت تتطل ــسائل ال امل
.عرضها عليه          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٥

.مشروع قرار يوصي اجمللس باعتماده من قبل اجلمعية العامة -ألف    . . . . . . . . . . . . . .٥

.مشروع قرار مطروح على اجمللس العتماده  -باء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠

.مشروع مقرر مطروح على اجمللس العتماده  -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥

.مقرر مطروح على اجمللس الختاذ إجراء بشأنه                     -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦

.قراران ومقرر وجه اهتمام اجمللس إليها                  -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧

ــشرين         -الثاين   ــة والعــ ــتثنائية الرابعــ ــدورة االســ ــة والــ ــة االجتماعيــ ــاملي للتنميــ ــة العــ ــؤمتر القمــ ــة مــ متابعــ
.عامة  للجمعية ال      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٣٣

.تشجيع العمالة الكاملة وتوفري العمل الالئق للجميع                     :  املوضوع ذو األولوية         -ألف    . . . . . .٣٤

.استعراض خطط األمم املتحدة وبرامج عملها املتصلة حبالة الفئات االجتماعية                                     -باء    . . . .٣٧

األثــــر والتحــــديات والفــــرص فيمــــا يتعلــــق : عمالــــة الــــشباب”: املــــسائل املــــستجدة  -جيم   
.“ بالتنمية االجتماعية               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤٠

.املسائل الربناجمية ومسائل أخرى                  -الثالث   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٤١

.٢٠٠٥-٢٠٠٤أداء وتنفيذ الربنامج عن فترة السنتني                     -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١

.٢٠٠٩-٢٠٠٨برنامج العمل املقترح لفترة السنتني                    -باء    . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١

.معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية                    -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١

.جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة                          -الرابع   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢

.اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا اخلامسة واألربعني                           -اخلامس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣

.تنظيم الدورة       -السادس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .٤٤

.افتتاح الدورة ومدهتا          -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤٤

.احلضور     -باء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٤٤
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.انتخاب أعضاء املكتب              -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٤٤

.جدول األعمال وتنظيم العمل               -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥

.الوثائق     -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٤٦

 املرفقات 

توفري العمالة الكاملة وفـرص العمـل     ”املوجز املقدم من الرئيس بشأن مناقشة املوضوع ذي األولوية            -األول  
.الالئق للجميع         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٤٧

ــة         -الثاين   ــاش املتعلق ــة النق ــا دار يف حلق ــرئيس مل ــن ال ــدم م ــوجز املق ــة   امل ــد الدولي ــل مدري ــة عم ــذ خط بتنفي
.املتعلقة بالشيخوخة         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٥٥

ــد          -الثالث   ــشأن البن ــاش ب ــة النق ــا دار يف حلق ــرئيس مل ــن ال ــدم م ــوجز املق ــال،  ) ج (٣امل ــن جــدول األعم م
.“ األثر والتحديات والفرص فيما يتعلق بالتنمية االجتماعية                            :  عمالة الشباب       ”  . . . . . . . . . .٥٧

.ى اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني                قائمة الوثائق املعروضة عل              -الرابع   . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩
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 الفصل األول
 

ــراء مـــن جانـــب اجمللـــس االقتـــصادي        ــاذ إجـ ــسائل الـــيت تتطلـــب اختـ املـ
 واالجتماعي أو اليت تتطلب عرضها عليه

  
 مشروع قرار يوصي اجمللس باعتماده من قبل اجلمعية العامة -ألف  

ــة اجمللــس اال   - ١ ــة االجتماعي ــة التنمي ــصادي واالجتمــاعي باعتمــاد مــشروع   توصــي جلن قت
 :القرار التايل

 
 * وما بعدها٢٠٠٠ملحق برنامج العمل للشباب حىت سنة   
 ،إن اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

 : اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايليوصي

 معية العامة،إن اجل” 

، الصادر بعنـوان    ٢٠٠٥ر  أكتوب/ األول تشرين ٦ املؤرخ   ٦٠/٢  إىل قرارها  إذ تشري ” 
والــذي طلبــت فيــه إىل جلنــة التنميــة االجتماعيــة أن “  والــربامج املتــصلة بالــشبابالــسياسات”

ــة لتنفيــذ برنــامج    تقــوم يف دورهتــا  اخلامــسة واألربعــني بــصياغة اجملــاالت اخلمــسة ذات األولوي
جلمعيـة العامـة    ، وأن تقدم توصـيات إىل ا      )١( وما بعدها  ٢٠٠٠العاملي للشباب حىت سنة     العمل  

بــشأن إصــدار ملحــق لربنــامج العمــل العــاملي، العتمادهــا يف دورهتــا الثانيــة والــستني، علــى أن  
 تؤخذ بعني االعتبار القضايا الناشئة األخرى اليت هتم الشباب بصفة خاصة، 

 . اعتماد ملحق برنامج العمل العاملي للشباب املرفق هبذا القرارتقرر 

__________ 
 .٤٥-٤١لالطالع على املناقشة بشأن املوضوع، انظر الفصل الثاين، الفقرات  * 

 .، املرفق٥٠/٨١القرار  )١( 
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 املرفق” 
 ج العمل العاملي للشبابملحق برنام”  

 
 العوملة -ألف ” 

ــدة للنمــو االقتــصادي املــستد    - ١”  ــة االقتــصاد  أتاحــت العوملــة فرصــا جدي ام وتنمي
أتاحت العوملـة للبلـدان تبـادل اخلـربات فيمـا بينـها واالسـتفادة ممـا حققـه                  كما. العاملي

كــل منــها مــن إجنــازات ومــا صــادفه مــن صــعوبات، وشــجعت علــى تالقــح األفكــار    
العوملة على ربط الـشباب بـسائر العـامل         ساعدت  وبذلك  . والقيم الثقافية والطموحات  
 .وعلى ربطهم بعضهم ببعض

ويف الوقـــت نفـــسه، فـــإن العمليـــات املتـــسارعة لتغـــيري وتكييـــف العوملـــة قـــد  - ٢” 
كمـا متـت عوملـة األخطـار     . صاحبتها كثافة يف الفقـر والبطالـة، والتفكـك االجتمـاعي     

وقد جنحت بعض البلدان يف التكيـف مـع         . ه اإلنسان، كاألخطار البيئية   اليت تتهدد رفا  
التغريات ويف االستفادة من العوملة، ولكن بلدانا عديدة غريها، وال سيما أقـل البلـدان               

 يف اويالحــظ أن هنــاك تفاوتــا كــبري. منــوا، ظلــت مهمــشة يف االقتــصاد العــاملي املعــومل
واحلـق أنـه ينبغـي للعوملـة     . ليف من ناحية أخرىاقتسام املنافع، مع تفاوت توزيع التكا     
وتـدابري  ومثة حاجـة شـديدة لألخـذ بـسياسات          . أن تكون شاملة وعادلة بشكل كامل     

مالئمــة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل ملــساعدة البلــدان علــى التــصدي بفعاليــة          
هــداف  اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األ لتحــديات العوملــة وحتقيــق األهــداف 

 .اإلمنائية لأللفية

ريون، وخباصـة يف البلـدان الناميـة، يعـانون التـهميش          وال يزال هناك شباب كث     - ٣” 
من االقتصاد العاملي، ويفتقدون القدرات الالزمة للحصول علـى الفـرص الـيت تتيحهـا               

فكثريون منهم حيد مـن قـدراهتم قـصور تعلـيمهم، وقلـة مهـاراهتم، وبطالتـهم،                 . العوملة
، أو يبعد عن متنـاوهلم كـل مـا هـو أساسـي مـن معلومـات واتـصاالت وسـلع                     وفقرهم

 .وخدمات أصبحت متوافرة بفضل العوملة

 مقترحات للعمل” 

 معاجلة آثار العوملة على الشباب” 

أن يواصـل دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـات، مـع               ينبغي للمجتمع الـدويل      - ٤” 
 والقطاع اخلاص، وسائر عناصـر اجملتمـع، مـن     اجملتمع املدين، مبا فيه منظمات الشباب،     
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ــة واالقتــصادية الــسلبية للعوملــة وتعظــيم      أجــل اســتباق واســتدراك العواقــب االجتماعي
 .منافعها للشباب

وينبغي للحكومات العمل على حتسني إمكانية حصول الـشباب علـى التعلـيم              - ٥” 
يب احتياجـات سـوق العمـل       الفين، والثانوي، والعايل، وتكييف املناهج الدراسية مبـا يلـ         

 .وينبغي أيضا تيسري االنتقال من التعليم إىل العمل. املتسارعة التغري بسبب العوملة

وينبغي للحكومات أن هتيئ الظروف اليت تتيح الفرص والوظائف واخلـدمات            - ٦” 
وينبغــي بــذل اجلهــود لــضمان متتــع املهــاجرين مــن   . يف أوطــاهنماالجتماعيــة للــشباب 

حترام الكامــل حلقــوق اإلنــسان الــيت هلــم، مبــا فيهــا معاملتــهم علــى قــدم   الــشباب بــاال
اإلنصاف واملساواة مـع غريهـم، وتـوفري احلمايـة القانونيـة هلـم مـن شـرور شـىت، منـها                      
العنف، واالستغالل والتمييز، مثـل العنـصرية، والتعـصب اإلثـين، وكراهيـة األجانـب،               

ــرص ا      ــى الفـ ــصوهلم علـ ــن حـ ــضال عـ ــايف، فـ ــصب الثقـ ــصادية واخلـــدمات  والتعـ القتـ
 .االجتماعية، حسب املقتضى

 تشجيع عمالة الشباب وتنمية مهاراهتم يف سياق العوملة” 

طلبـات  بغية التغلب على التفاوت بني املهـارات الـيت ميتلكهـا الـشباب وبـني ال                - ٧” 
ها حكومـات العوملـة، بـدعم مالئـم          تقتضيها أسـواق العمـل الـيت شـكل         التخصصية اليت 

الــدويل، ينبغــي تــوفري األمــوال والفــرص للتعلــيم النظــامي وغــري النظــامي    مــن اجملتمــع 
 .للشباب كي يكتسبوا املهارات الالزمة، بوسائل منها برامج تنمية املهارات

وينبغي للحكومات، يف الوقت نفسه، تعزيز إمكانيـات احلـصول علـى العمـل               - ٨” 
دة للـشباب وتيـسري     متكن من إجياد وظائف جديـدة وجيـ       من خالل سياسات متكاملة     
 .حصوهلم على تلك الوظائف

 ظم للرصد لتتبع آثار العوملة على الشبابإنشاء ُن” 

ينبغي للحكومات تقييم مـدى إمكانيـة حـصول الـشباب علـى منـافع العوملـة،             - ٩” 
كما ينبغي هلا وضع وتنفيذ برامج لتمكني الشباب من االستفادة على حنـو أفـضل مـن             

 .منافع العوملة

 وجيا املعلومات واالتصاالتتكنول” 

أمهيــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت وبنياهتــا األساســية يف إطــار   تتزايــد - ١٠” 
وميكن تعزيز هذه العملية بإزالة احلواجز اليت حتـول دون          . األعمال والتعامالت اليومية  

ــة          ــل تكلف ــساواة مقاب ــدم امل ــى ق ــات عل ــى املعلوم ــع يف كــل مكــان عل حــصول اجلمي
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، تلــك احلــواجز الــيت تعــوق جتــسري الفجــوة الرقميــة، وال ســيما احلــواجز الــيت ميــسورة
ــاه      ــا، ورف ــا وثقافي ــدان اقتــصاديا واجتماعي ــة البل كاهنا، ســتعــوق االجنــاز الكامــل لتنمي

وتنطوي تلك التكنولوجيا على إمكانيـة      . سيما الشباب، وخباصة يف الدول النامية      وال
 معرفة القراءة والكتابة، وتوفري التعلـيم األويل        هائلة للحصول على تعليم جيد، وتعزيز     

للجميـــع، وتيـــسري العمليـــة التعليميـــة ذاهتـــا، مرســـية بـــذلك األســـاس إلقامـــة جمتمـــع   
للمعلومــات شــامل مشــوال تامــا وذي منحــى تنمــوي، واقتــصاد للمعرفــة حيتــرم التنــوع  

 .الثقايف واللغوي

متعـــون حياهلـــا بقـــدرة اهتمـــام خـــاص بالتكنولوجيـــا احلديثـــة ويت وللـــشباب - ١١” 
وميكن لتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت متكـني الـشباب بإتاحتـها الفرصـة               . خاصة

ــصادي      ــان االجتمــاعي واالقت ــسافات واحلرم ــى حــواجز امل  إذ ميكــن. هلــم للتغلــب عل
للشباب عن طريق اإلنترنت، مثال، التوصل إىل معلومات عن طائفة مـن القـضايا الـيت                

وميكـن اسـتخدام هـذه      . شـرا، مبـا فيهـا الـصحة، والتعلـيم، والعمـل           تؤثر فيهم تأثريا مبا   
وميكـن أن ييـسر هـذه العمليـة         . املعلومات لتحـسني نوعيـة احليـاة للـشباب وجمتمعـاهتم          

ــام احلكومــات   ــشباب،     قي واجملتمــع املــدين، والقطــاع اخلــاص، واألســر، ومنظمــات ال
ــا علــى    ــادل الثقــايف  وســائر اجلماعــات، بالعمــل مع ــتح طــرق للتب  واالجتمــاعي بــني  ف

وميكــن أيــضا للحكومــات اســتغالل اهتمــام الــشباب بتلــك التكنولوجيــات   . الــشباب
وعلـى سـبيل املثـال، فإنـه ميكـن للـشباب أن يـشاركوا يف                . للتخفيف مـن وطـأة الفقـر      

استخدام تلك التكنولوجيات، بل ويف إعداد وهندسة مـا يناسـبها حمليـا مـن براجميـات                 
 .ومعدات حاسوبية

إن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تتيح طرقا جديدة لتلبيـة احتياجـات             مث - ١٢” 
. الشباب املعاقني الذين ال ميكنهم الوصول إىل املصادر التقليديـة للمعلومـات والعمالـة             

وميكن للفئات السكانية املستضعفة االستفادة من هـذه التكنولوجيـا يف االرتبـاط علـى           
 .يف التعليم والعملحنو أفضل باجملتمع وتعزيز فرصها 

 
 إتاحة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلميع الشباب”   

 للحكومات أن تعمل، بدعم من اجملتمع الـدويل، حبـسب االقتـضاء،              وينبغي - ١٣” 
علـــى تيـــسري إمكانيـــة احلـــصول علـــى تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت جلميـــع   

ــاطق     ــشون يف منـ ــذين يعيـ ــيهم أولئـــك الـ ــن فـ ــشباب، مبـ ــا،  الـ ــول إليهـ ــذر الوصـ يتعـ
وينبغــي للحكومــات تقيــيم ضــروب  . كاألريــاف، ويف جمتمعــات الــسكان األصــليني 

التفاوت يف احلصول على تلـك التكنولوجيـات بـني شـباب احلـضر وشـباب الريـف،                  
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 )١(وبني الشابات والشبان، ووضع استراتيجيات وطنية للتغلب علـى الفجـوة الرقميـة            
الشباب الـذي ال تتـاح هلـم إمكانيـة الوصـول إىل      يف كل بلد، مقللة بذلك من نسب    
 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ــذه        - ١٤”  ــاج هــ ــضمان إدمــ ــة لــ ــات حمليــ ــع سياســ ــات وضــ ــي للحكومــ وينبغــ
التكنولوجيات إدماجا كامال ومالئما يف التعلـيم والتـدريب يف مجيـع املـستويات، مبـا              

وإدارة املؤسـسات وتنظيمهـا،      يف ذلك يف وضع املناهج الدراسية، وتـدريب املعلمـني         
 .ويف دعم مفهوم التعلم مدى احلياة

وينبغي للحكومات القيام، بدعم من اجملتمع الـدويل، بتعزيـز وتـشجيع نظـم       - ١٥” 
ع ضــاملعرفــة احملليــة واحملتــوى املنــتج حمليــا يف وســائط اإلعــالم واالتــصاالت، ودعــم و 

علومـات واالتـصاالت باللغـات      طائفة عريضة من الربامج القائمـة علـى تكنولوجيـا امل          
ــشباب، وال ســيما       ــات ال ــاحملتوى املناســب ملختلــف فئ ــضاء، وب ــة، حــسب االقت احمللي
الـــشابات، وبنـــاء قـــدرة الفتيـــات والنـــساء علـــى تطـــوير تكنولوجيـــا املعلومـــات         

 .واالتصاالت
 

  التدريب على تيسري استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتوفري”   

لحكومـات، بالتعـاون مـع األطـراف الفاعلـة ذات العالقـة يف جمتمـع        ينبغـي ل  - ١٦” 
املعلومات، ضمان تزويد الشباب باملعارف واملهارات الالزمة السـتخدام تكنولوجيـا           
املعلومات واالتصاالت استخداما مالئما، مبا يف ذلك القـدرة علـى حتليـل املعلومـات               

فيمـا بينـها، واملـشاركة مـشاركة        ، وتبادل اخلربات    وابتكاريهومعاجلتها بطرق خالقة    
ــات   ــة يف جمتمــع املعلوم ــة خاصــة     . كامل ــدمي دورات تدريبي ــود لتق ــذل اجله وينبغــي ب

للـــشباب يف املـــدارس وخارجهـــا لتمكينـــهم مـــن اإلملـــام بتكنولوجيـــا املعلومـــات        
 .واالتصاالت، وتيسري استخدامهم هلا

 
  واالتصاالتمحاية الشباب من اجلوانب الضارة لتكنولوجيا املعلومات”   

ــشباب مــن ســوء اســتخدام       - ١٧”  ــة ال ــز العمــل علــى محاي ينبغــي للحكومــات تعزي
تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت والــدفاع عــن حقــوقهم يف ســياق اســتخدام تلــك  

ويف هذا السياق، فإن أحد االعتبارات األوىل هو حتقيق مـصاحل الـشباب            . التكنولوجيا
زيـز الـسلوك املـسؤول والتوعيـة مبـا ميكـن أن             وينبغي للحكومـات تع   . على أفضل وجه  

يتعرض له الشباب من خماطر من جراء اجلوانب الضارة لتلك التكنولوجيا، محايـة هلـم               
 .مما ميكن أن حيدث هلم من استغالل وضرر
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وينبغي للحكومـات القيـام، بالتعـاون مـع األطـراف الفاعلـة املعنيـة يف جمتمـع                   - ١٨” 
ــز العمــل علــ  ــة األطفــال والــشباب مــن ســوء اســتخدام هــذه    املعلومــات، بتعزي ى محاي

التكنولوجيات وأثرها الضار، وال سيما من خالل اجلرائم السريية، مبـا يف ذلـك إنتـاج     
 .أعمال جنسية ماجنة أبطاهلا أطفال

 
تشجيع املعاقني وسائر الفئات املستضعفة على استخدام تكنولوجيـا املعلومـات           ”   

 واالتصاالت

ــي للح - ١٩”  ــا    ينبغـ ــتخدام تكنولوجيـ ــى اسـ ــدرات علـ ــة القـ ــسري تنميـ ــات تيـ كومـ
املعلومات واالتصاالت لدى الشباب، مبن فيهم شباب السكان األصـليني، والـشباب         

 .املعاقني، والشباب الذين يعيشون يف جمتمعات نائية أو ريفية

وينبغـي للحكومـات الـشروع يف إعــداد واسـتخدام ترتيبـات تقنيـة وقانونيــة        - ٢٠” 
، مبـن فـيهم شـباب       لـشباب اتاحة تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت جلميـع        خاصة إل 

السكان األصليني، والشباب ذوي اإلعاقات، والشباب الـذين يعيـشون يف جمتمعـات             
 .نائية أو ريفية

 
متكني الشباب باعتبـارهم مـسامهني رئيـسيني يف بنـاء جمتمـع للمعلومـات شـامل                 ”   

 للجميع

الشباب إشراكا فعـاال يف بـرامج التنميـة القائمـة           تشرك  ينبغي للحكومات أن     - ٢١” 
على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتوسيع فرص مشاركة الشباب يف عمليـات           

. االستراتيجيات اإللكترونية على حنو يشجع الـشباب علـى االضـطالع بـأدوار قياديـة              
ــا املعلومــات و   كمــا االتــصاالت ينبغــي االعتــراف بــدور الــشباب يف إنــشاء تكنولوجي

 .وإصالحها وإدارهتا وصيانتها، وتشجيع هذا الدور

ــن        - ٢٢”  ــة وأساســيات الرياضــيات هــي م ــراءة والكتاب ــة الق ــاة أن معرف ــع مراع وم
ــصاالت       ــات واالتــ ــا املعلومــ ــل إىل تكنولوجيــ ــسبقة للتوصــ ــية املــ ــشروط األساســ الــ

لـى   للحكومـات تعزيـز فـرص حـصول الـشباب ع           واستخدامها استخداما فعاال، ينبغي   
 .املعرفة املالئمة من خالل القنوات الرمسية وغري الرمسية

ــة ومــشاركة     - ٢٣”  ــا يف حتــسني التعلــيم والعمال وينبغــي اســتخدام هــذه التكنولوجي
وينبغـي اسـتخدامها يف حتـسني نوعيـة التعلـيم وإعـداد             . الشباب يف عملية صـنع القـرار      

 .الشباب إعدادا أفضل ملتطلبات جمتمع املعلومات
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 رض اإليدز والعدوى بفريوسهم”   

 وباء اإليـدز والعـدوى بفريوسـه أصـبح يـشكل بـصورة متزايـدة مـشكلة                  إن - ٢٤” 
وتالحظ احلكومات بقلق بالغ أن حـاالت       . للشباب، وال سيما يف أحناء العامل النامي      

العــدوى اجلديــدة بفــريوس اإليــدز تتركــز بــشدة بــني الــشباب، وأن مثــة نقــصا يف         
تاحتها للشباب كـي يفهمـوا اجلوانـب املتعلقـة بنـشاطهم اجلنـسي،              املعلومات الالزم إ  

ــة أنفــسهم مــن       ــزا لقــدرهتم علــى وقاي ــة تعزي مبــا يف ذلــك صــحتهم اجلنــسية واإلجنابي
عدوى فريوس اإليدز وسائر األمراض اليت تنتقل عن طريق اجلنس، ووقايـة الـشابات           

 .من األمحال غري املرغوب فيها

ســيما الــشابات يف أفريقيــا، بــشدة ملخــاطر اإلصــابة ويتعــرض الــشباب، وال  - ٢٥” 
فالــشبان والــشابات معرضــون هلــذه العــدوى بــشدة بــسبب  . بعــدوى فــريوس اإليــدز

افتقارهم إىل القدرة االقتصادية واالجتماعية وإىل القدرة على البت حبرية ومـسؤولية            
 مـن عـدوى   يف األمور املتعلقة بنشاطهم اجلنسي مبا يعزز قدرهتم علـى وقايـة أنفـسهم    

وغالبا مـا يفتقـرون إىل الوسـائل واملعلومـات الالزمـة لتـوقي العـدوى                . فريوس اإليدز 
 يف املائـة    ٥٧ كانـت النـساء والفتيـات ميـثلن          ٢٠٠٦ففي عـام    . ومغالبة مرض اإليدز  

من مجيع املصابني بعدوى فريوس اإليدز يف أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى، حيـث              
 ٢٤ و ١٥بــني ســن (وى فــريوس اإليــدز مــن اإلنــاث تبلــغ نــسبة املتعايــشني مــع عــد

 . يف املائة، وهي نسبة الفتة للنظر٧٦) سنة

وا بـسبب اإليـدز مل   وعلى الـرغم مـن أن الكـثريين مـن األطفـال الـذين تيتمـ                - ٢٦” 
يبلغــوا بعــد طــور الــشباب، فــإهنم معرضــون بــشدة خلطــر بلــوغ طــور الــشباب وهــم   

فهــم معرضــون لــسوء التغذيــة،  . ىيعــانون مــن ضــروب ضــعف وخيمــة إزاء العــدو  
واالعــتالل، وســوء املعاملــة، وتــشغيلهم يف ســن الطفولــة، ومعرضــون لالســتغالل        

كمـا أهنـم يعـانون      . اجلنسي، وهذه عوامل تزيد من تعرضهم لعـدوى فـريوس اإليـدز           
من الَوْصم والتمييز اللذين غالبا مـا يقترنـان مبـرض اإليـدز والعـدوى بفريوسـه، وقـد                   

 .لذلك من التعليم، والعمل والسكن وسائر االحتياجات األساسيةحيرمون نتيجة 

ــة        - ٢٧”  ــى أدل ــوم عل ــى تثقيــف خــاص هبــم يق ــشباب مــن احلــصول عل ــد لل وال ب
ومهارات فيما يتعلق بعدوى فريوس اإليـدز، لتمكينـهم مـن تـوقي الـسلوك احملفـوف                 

ر رئيـسي   ويف بعض املناطق، يقـوم الـشباب، وخباصـة الفتيـات، بـدو            . بشدة باملخاطر 
يف رعاية املرضى باإليدز أو املصابني بعدوى فريوسه أو رعاية األطفال الـذين يـّتمهم      

ــه  ــدز أو فريوس ــة،      . اإلي ــشباب يف املدرس ــن ال ــة م ــدمو الرعاي ــى مق وضــمانا ألن يبق
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ولكفالة بناء مهاراهتم، وإتاحة الفرصة هلم إلدرار الـدخل، ينبغـي للحكومـات تقـدمي               
اعي لألسر اليت تعتمد على مقـدمي الرعايـة مـن الـشباب،             الدعم االقتصادي واالجتم  

 .فضال عن تقدمي الدعم الالزم لتحسني الرعاية املرتلية واجملتمعية

ونظرا ألن الشباب غالبا ما يفتقـدون القـدرة علـى اختـاذ القـرار، ويفتقـرون               - ٢٨” 
. بالعـدوى إىل املوارد املالية، فهم قد يكونون آخر من يتلقـى العـالج إن هـم أصـيبوا                  

ومن مث ينبغي للربامج الصحية تعزيز عمليـة تـوفري العـالج الـالزم هلـم يف إطـار تعزيـز                     
 .بلوغ أعلى مستويات صحية ميكن بلوغها

ويتعني علـى احلكومـات أن تنفيـذ بالكامـل إعـالن االلتـزام اخلـاص باإليـدز                   - ٢٩” 
ة الـسادسة والعـشرين،     ، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائي       )٢(وفريوسه

، وأن حتقق الغايات واألهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا،              ٢٠٠١املعقودة يف عام    
مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وال سـيما وقـف انتـشار اإليـدز وفريوسـه والعمـل                   

كما ينبغي للحكومات الوفاء بااللتزامـات املتعلقـة        . ٢٠١٥على احنساره حبلول عام     
دز وفريوسه اليت مت التوصـل إليهـا يف مجيـع املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة                   باإلي

، واجتمــاع ٢٠٠٥الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام    
يونيـه  / حزيـران ٢اجلمعية العامة الرفيع املـستوى املعـين باإليـدز وفريوسـه، املعقـود يف         

 األعـضاء مبوجبـه بتعزيـز اجلهـود الراميـة إىل بلـوغ            ، والذي التزمت الـدول    )٣(٢٠٠٦
اهلدف املتمثل يف حصول اجلميع على خدمات بـرامج الوقايـة الـشاملة، واملعاجلـات،               

، واهلــدف املتمثــل يف تــوفري خــدمات الــصحة  ٢٠١٠والرعايــة والــدعم حبلــول عــام  
ا نـــص عليـــه املـــؤمتر الـــدويل ، علـــى حنـــو مـــ٢٠١٥اإلجنابيـــة للجميـــع حبلـــول عـــام 

 .)٤(والتنمية للسكان
 

 مقترحات للعمل”   

 التوعية بالوقاية من اإليدز وفريوسه، ورعاية الشباب ومعاجلتهم”   

اإليـدز هـي    ينبغي للحكومات أن تكفـل كـون الوقايـة مـن عـدوى فـريوس                 - ٣٠” 
ركيـزة اإلجــراءات الــيت تتخــذ علــى الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل يف مواجهــة  

__________ 
 .، املرفق٢٦/٢القرار  )٢( 
 .، املرفق٦٠/٢٦٢انظر القرار  )٣( 
 األمم املتحدة،    منشورات ١٩٩٤سبتمرب  / أيلول ١٣-٥انظر تقرير املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، القاهرة،         )٤( 

 .١، الفصل األول، القرار E.95x14.18رقم املبيع 
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لعدوى بفريوسه، ومن مث ينبغي هلا أن تلتزم بتكثيف اجلهـود الراميـة             جائحة اإليدز وا  
إىل توفري جمموعة واسعة من برامج الوقاية اليت تراعي الظروف واألخالقيـات والقـيم              
الثقافية احمللية، يف مجيع البلدان، وال سيما أشـدها تـأثرا باجلائحـة، مبـا يف ذلـك تـوفري                

كثر اللغـات املفهومـة يف اجملتمعـات مـع احتـرام           املعلومات والتثقيف واالتـصاالت، بـأ     
ثقافاهتا، سعيا إىل احلد من السلوكيات احملفوفة باملخاطر، وتشجيع الـسلوك اجلنـسي             
املسؤول، مبا يف ذلك االستعفاف واإلخالص؛ وتوسيع إمكانية احلصول علـى الـسلع           

وبـذل اجلهـود    األساسية، مبا فيها الواقي الذكري واألنثوي ومعدات احلقـن املعقمـة؛            
للحــد مــن الــضرر النــاجم عــن تعــاطي املخــدرات؛ وتوســيع إمكانيــة احلــصول علــى    
املــشورة والفحــص طواعيــة ويف ســرية؛ وتــوفري إمــدادات الــدم املأمونــة؛ ومعاجلــة         

 .حاالت العدوى املنقولة باالتصال اجلنسي معاجلة مبكرة وفعالة

دالت العـدوى بفـريوس     وينبغي للحكومات االلتـزام بالتـصدي لتـصاعد معـ          - ٣١” 
اإليدز بني الشباب لضمان حترر أجيال املستقبل مـن عـدوى فـريوس اإليـدز، وذلـك                 
بتطبيـــق اســـتراتيجيات وقائيـــة شـــاملة مـــستندة باألدلـــة، وكفالـــة الـــسلوك اجلنـــسي   
املسؤول، مبا يف ذلك استخدام الواقي، وتوفري التثقيف القائم على املهارات للـشباب             

شن محالت إعالمية واسعة النطـاق، وتـوفري خـدمات صـحية            حول فريوس اإليدز، و   
 .يرتاح إليها الشباب

وينبغــي للحكومــات أن تتــيح الوصــول إىل أعلــى مــستويات ميكــن بلوغهــا    - ٣٢” 
لرعاية صحية ميسورة الكلفة ويرتـاح إليهـا الـشباب، وتعزيـز قـدرات الـشباب علـى                  

ا عـن طريـق تـوفري الرعايـة       محاية أنفسهم من خطر العدوى بفريوس اإليدز، وال سيم        
الــصحية واخلــدمات الــصحية، مبــا فيهــا خــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، وفقــا     

، علـى أن تتكامـل يف تلـك         )٤(لربنامج العمل اخلاص باملؤمتر الدويل للـسكان والتنميـة        
اخلدمات الوقائية من اإليدز وفريوسه ومعاجلة املـصابني هبمـا ورعايتـهم، وأن تـشمل               

ــشورة و ــود      امل ــذه اجله ــشباب يف ختطــيط ه ــشرك ال ــة ويف ســرية، وت الفحــص طواعي
 .وتنفيذها وتقييمها

وينبغــي للحكومــات تــشجيع املبــادرات الراميــة إىل خفــض أســعار األدويــة    - ٣٣” 
املــضادة لفــريوس اإليــدز، وال ســيما أدويــة اخلــط الثــاين، املتاحــة للــشباب، مبــا فيهــا    

األعـضاء بنـاء     طـوعي جمموعـات مـن البلـدان          املبادرة اليت تقوم باختاذهـا علـى أسـاس        
على آليات متويليـة مبتكـرة تـسهم يف حـشد املـوارد الالزمـة للتنميـة االجتماعيـة، مبـا                     
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فيها اآلليات الرامية إىل تعزيز حـصول البلـدان الناميـة علـى األدويـة بأسـعار ميـسورة                   
 .على حنو مستمر ومضمون

ة باإليـدز وفريوسـه، سـواء يف البلـدان          ونظرا إىل تأثر الشباب بصورة متزايد      - ٣٤” 
املتقدمة أو النامية، فإنه ينبغي بذل اجلهود، باملشاركة الكاملة مـع الـشباب، واآلبـاء،               
ــة الـــصحية، لـــضمان حـــصول الـــشباب علـــى     ــربني، ومقـــدمي الرعايـ واألســـر، واملـ
 املعلومات الدقيقة والتثقيـف الـسليم، مبـا يف ذلـك تثقيـف األقـران، والتثقيـف املوجـه                  
ــارات       ــة امله ــضرورية لتنمي ــدز، واخلــدمات ال ــق بفــريوس اإلي ــشباب خاصــة واملتعل لل

 .احلياتية الالزمة للحد من التعرض لإلصابة بعدوى فريوس اإليدز

ــع       - ٣٥”  ــشني م ــشباب املتعاي ــيهم ال ــشباب، مبــن ف وينبغــي للحكومــات إشــراك ال
، ات الـشباب اإليدز وعدوى فريوسه وذلك من خالل مجلة من اجلهات، منها منظمـ   

وبدعم، عند االقتضاء، مـن أسـرهم، يف اختـاذ القـرارات، ويف ختطـيط بـرامج الوقايـة                    
 .من اإليدز وفريوسه ورعاية املصابني هبما، ويف تنفيذ تلك الربامج وتقييمها

ــة علــى إســداء املــش     - ٣٦”  ــرامج الوقاي ورة وينبغــي للحكومــات ضــمان اشــتمال ب
الـة اختـاذهم االحتياطـات الالزمـة للوقايـة مـن            للمصابني بعدوى فـريوس اإليـدز، لكف      

 .انتشار الفريوس ومساعدهتم على مواجهة آثار التعايش مع اإليدز وفريوسه
 

القـائم  فـاوت   دعم تثقيف اجلميع بشأن اإليدز وفريوسه مع مراعاة أشـكال الت          ”   
 اجلنس على نوع

اء واســـترقاقهن ال خيفـــى أن االجتـــار بالنـــساء والفتيـــات وتـــشغيلهم يف البغـــ - ٣٧” 
جنسيا يزيد من تعرضهم لعدوى اإليدز وفريوسه، ويرتبط بتأنيث الفقـر علـى نطـاق               

ــسياحة اجلنــسية، وباملــصانع   املــستغلة للعــامالت، وغريهــا مــن العواقــب   واســع، وبال
ــة    . الــضارة للعوملــة ــز التــدابري املراعي ــام باختــاذ وإنفــاذ وتعزي وينبغــي للحكومــات القي

مكافحـة مجيـع أشـكال االجتـار بالنـساء والفتيـات، مبـا يف               لظروف الشباب من أجـل      
ذلك استغالهلن جنسيا واقتصاديا، والقـضاء علـى هـذه األشـكال، واملقاضـاة عليهـا،                
وذلك يف إطار استراتيجية شـاملة ملكافحـة هـذا االجتـار تطبـق يف سـياق جهـود أعـم                     

 .للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات

ي للحكومــات أن تــدرج يف املنــاهج الدراســية وبــرامج التــدريب غــري  وينبغــ - ٣٨” 
النظامية، معلومات مالئمة عـن اآلثـار املترتبـة علـى الـسلوك احملفـوف بـشدة مبخـاطر               

 .انتقال عدوى فريوس اإليدز، مبا يف ذلك تعاطي املخدرات عن طريق احلقن
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سانية، ولتعـرض   وينبغي للحكومات أن توىل اهتمامـا خاصـا للجوانـب اجلنـ            - ٣٩” 
ــة إىل تقــدمي       ــربامج الرامي ــع ال ــد عــن احلــد للعــدوى، يف مجي ــشابات الزائ ــات وال الفتي

 .معلومات إىل الشباب عن اإليدز وفريوسه ووقايتهم من العدوى
 

 بالشبا من الضعيفة الفئات محاية إىل الرامية القانونية والصكوك التشريعات” 

ــات ينبغــي - ٤٠”  ــضمن أن للحكوم ــزالت عــدم ت ــع ميي ــام والتمت ــع الت ــوق جبمي  حق
 وجليـة  نـشطة  سياسـات  انتـهاج  علـى  التـشجيع  خالل من املساواة، قدم على اإلنسان
 املناعـة  نقـص  فـريوس  بسبب وضعفاء أيتاما أصبحوا الذي األطفال عن الوصمة إلزالة
  .اإليدز/البشرية

 وغريهــا اريــةاإلدو والعمليــة القانونيــة التــدابري تعــزز أن للحكومــات وينبغــي - ٤١” 
 اإلنـسان،  حقـوق  جبميـع  كـامال  متتعـا  بدفة إىل تعزيز ومحاية متتع الشبا     اهلا التدابري من

 مــن اإليــدز،/البــشرية املناعــة نقــص لفــريوس تعرضــهم مــن والتقليــل كرامتــهم ومحايــة
 االســتغالل أشــكال مجيــع علــى وكــذلك التمييــز، أشــكال مجيــع علــى القــضاء خــالل
 مجيـع  وعلـى  جتاريـة،  ألسـباب  استغالهلم ذلك يف مبا فتيان،وال الفتيات لصغار اجلنسي
 ، الــضارةوالعرفيــة التقليديــة املمارســات فيهــا مبــا والفتــاة، املــرأة ضــد العنــف أشــكال
 واالجتــار والـضرب  اجلنـسي،  العنــف أشـكال  مـن  وغــريه واالغتـصاب  املعاملـة  وإسـاءة 
 .والفتيات بالنساء

 التـشريعات  إنفـاذ  أو تعزيـز  أو لسن جهودها تكثف أن للحكومات وينبغي - ٤٢” 
شــكال التمييــز أ مجيــع علــى للقــضاء االقتــضاء، حــسب التــدابري، مــن وغريهــا والــُنظم

 اإلنـسان  حقـوق  جبميـع  تاما متتعا اإليدز فريوسبعدوى   املصابني بولكفالة متتع الشبا  
 علـيم الت مـن  اسـتفادهتم  كفالـة  إىل اهلادفـة  الـسياسات  يف ذلـك   مبا األساسية، واحلريات
 والـدعم  والوقايـة  والـصحية  االجتماعيـة  واخلدمات الصحية والرعاية والعمالة واإلرث

ــالج، ــات والعـ ــة واملعلومـ ــة، واحلمايـ ــع القانونيـ ــرام مـ ــاهتم احتـ ــة حيـ ــرية اخلاصـ  وسـ
 املتــصلني االجتمــاعي واالســتبعاد الوصــم ملكافحــة اســتراتيجيات ووضــع معلومــاهتم،

   .بالوباء

 املسلح الرتاع” 

 .ومتداعمـة  مترابطـة  مـسائل  هـي  اإلنـسان  وحقـوق  واألمـن  والسالم التنمية - ٤٣” 
 العقــود خــالل ،بتكــب ضــد املــدنيني، مبــن فــيهم الــشبااملر العنــف أصــبح نطــاق وقــد
 القتـل  أعمـال  عـن  املـسلحة  الرتاعـات  أسـفرت  وقـد .  للغايـة  للقلـق  مثريا املاضية القليلة
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 ذلـك  وتـرك  احملليـة،  اجملتمعات تدمريو ،بالشبا فيهم مبن للسكان، اجلماعي والتشريد
  .منائهم على سيئة آثارا

 فاألطفــال .املــسلحة الرتاعــات ضــحايا أهــمهــم  الــشباب يكــون مــا وكــثريا - ٤٤” 
ــشباب و ــونالـ ــل يتعرضـ ــشويه أو للقتـ ــ ،التـ ــاف تموللُيـ ــذهم واالختطـ ــائن وأخـ  كرهـ

 يف ذلــك كــهيتر مـا  مــع الــصحية، والرعايـة  التعلــيم مــن واحلرمـان  القــسري، والتـشريد 
وكثريا مـا ُيجـرب األطفـال اجملنـدون يف اجليـوش             .وصدمات عميقة ندوب من نفوسهم

ويـدمر الـصراع املـسلح البيئـة     . بصورة غـري قانونيـة علـى ارتكـاب انتـهاكات جـسيمة           
 صـحة  وتتعـرض  .والعمالـة  لـيم اآلمنة اليت يوفرها البيت واألسرة والتغذية املناسبة والتع       

 الــشابات وتواجــه .الرتاعــات أثنــاء املخــاطر مــن ملزيــد يــات،الفت ســيما وال ،الــشباب
 .واالستغالل اجلنسي العنف خطر سيما ال إضافية، خماطر والفتيات

ت الشباب والشابات اجملـربون علـى االضـطالع بـأدوار           وأثناء الرتاعات ُيفوِّ   - ٤٥” 
 ينتقـل جيـب أن    الـرتاع  ينتـهي  وعنـدما  .الـوظيفي  أو الشخصي النمو فرص “البالغني”

 ومـع  احلـرب،  صـدمات وقد سلموا متاما من آثـار        البلوغ مرحلة إىل الشباب   من كثري
 ضـحايا  برعايـة  وكقـائمني  كآبـاء  اجلديـدة،  لألدوار بسرعة التكيف عليهم يتعني ذلك

وقد يفشل الـشباب وصـغار البـالغني يف االنـدماج يف اجملتمـع               .كثرية أحيان يف احلرب
 .مواجهة أوضاعهم على تساعدهم خدماتإذا مل يتلقوا 

 للعمل مقترحات” 

  املسلحة الرتاعات يف املباشرة املشاركة من عشرة الثامنة سن دون الشباب محاية” 

 مـن  مبكـرة،  سـن  مـن  ابتـداء  األطفـال،  اسـتفادة  تكفل أن للحكومات ينبغي - ٤٦” 
 نـزاع  أي حبل هلم سمح اليت ت  احلياة وأساليب السلوكية واألمناط واملواقف القيم تعليم
 وينبغـي  .التمييـز  وعـدم  والتـسامح  اإلنـسانية  الكرامة احترام من وبروح سلمية بطريقة

 النظـامي  التعلـيم  يف ذلـك  يف مبـا  واحلـوار،  والتـسامح  الـسالم  ثقافـة  تعزيـز  للحكومات
  .سواء حد على النظامي وغري

 تفاقيـة االالتصديق على    يف األولوية سبيل على تنظر أن للحكومات ينبغيو  - ٤٧” 
 واإلجـراءات الفوريـة      األطفـال  عمـل  أشـكال  أسوأ حبظر املتعلقة )١٩٩٩( ١٨٢ رقم

 .، وتنفيذها تنفيذا فعليا)منظمة العمل الدولية(للقضاء عليها 
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 مــشاركة عــم لكفالــة العمليــة التــدابري مجيــع تتخــذ أن للحكومــات وينبغــي - ٤٨” 
 األعمـال  يف مباشـرة  مـشاركة  سـنة  ١٨ عـن  أعمـارهم  تقل الذين املسلحة قواهتا أفراد

  .املسلحة قواهتا يف قسرا سنة ١٨ عن سنهم تقل من ُيجند وأال القتالية،

 وفقـا  األولويـة،  سـبيل  علـى  الالزمـة  التـدابري  مجيـع  اختاذ للحكومات وينبغي - ٤٩” 
 األطفـــال جتنيـــد ملنـــع ،الـــدويل اإلنـــسان حقـــوق وقـــانون الـــدويل اإلنـــساين للقـــانون

 للدولـة،  التابعـة  املـسلحة  القـوات  غـري  مـن  مسلحة، مجاعات ديأي على واستخدامهم
 الرتاعــات يف واســتخدامهم األطفــال بتجنيــد تــسمح ال سياســات اعتمــاد ذلــك يف مبــا

 .وجترميها املمارسات هذه حلظر الالزمة القانونية التدابري واختاذ املسلحة،

 ويف لح،املـــس الـــرتاع حـــاالت يف الـــشباب حتمـــي أن للحكومـــات ينبغـــيو - ٥٠” 
 يتعـرض  حيـث  داخليـا،  واملشردين الالجئني حاالت يف وكذلك الرتاع، بعد ما بيئات

 عليـه  واحلـصول  االنتـصاف  طلـب  علـى  قـدرهتم  تكـون  وحيـث  العنف، خلطر الشباب
 وثيقـــا ارتباطــا  يـــرتبط الــسلم  أن اعتبارهـــا يف آخــذة  األحيـــان، مــن  كـــثري يف مقيــدة 
 أشـكال  مـن  وغريهـا  املسلحة الرتاعات وأن ة،والتنمي والشابات الشباب بني باملساواة
 وأن العــامل، أحنــاء مــن كــثري يف مــستمرة تــزال ال الرهــائن وأخــذ واإلرهــاب الرتاعــات
 حقيقـة  هـي  الـصراعات  مـن  وغريهـا  اإلثنيـة  والـصراعات  األجـنيب  واالحـتالل  العدوان
 .ايةاحلم إىل حباجة وأن الشباب تقريبا، املناطق كل يف الشباب على تؤثر ماثلة

  احملاربني غري ومحاية القدامى احملاربني من الشباب إدماج بإعادة املتعلقة األحكام” 

 أعمـال  يف شـاركوا  الـذين  الـشباب  جلميـع  الفـرص  إتاحة للحكومات ينبغي - ٥١” 
ــة ــة، قتالي ــواء فعلي ــا س ــسرا، وأ طوع ــراغبني ق ــسريح يف وال ــهام يفو الت ــة يف اإلس  تنمي
 لتـوفري  بـرامج  ُتنـشئ  أن الـصدد  هبـذا  للحكومـات  وينبغـي  .ذلـك  حيققوا لكي اجملتمع،
 التــدرب وإعــادة جديــدة مهــارات الكتــساب القــدامى احملــاربني مــن بللــشبا الفــرص

 اجملتمــع، يف إدمــاجهم وإعــادة االقتــصادية األنــشطة يف اســتخدامهم يــسهل علــى حنــو
 .األسر مشل مل ذلك يف مبا

ــي - ٥٢”  ــات وينبغ ــة اختــاذ للحكوم ــدابري كاف ــسهيل املناســبة الت ــايف لت ــدين التع  الب
ــسي ــادة والنف ــدماج وإع ــاعي االن ــال االجتم ــشبابو لألطف ــن ال ــات  ضــحايا م الرتاع
 الـصحية  الرعايـة  علـى  للحـصول  هلـم  الفـرص  تـوفري  إعـادة  طريـق  عن خاصة ،املسلحة
 وضـع  عـن  فـضال  ،“للجميـع  التعلـيم  تـوفري  بـرامج ” خـالل  مـن  ذلـك  يف مبا والتعليم،

 بللـشبا  الكـرمي  العـيش  ظـروف  هتيئـة  علـى  تـساعد  الشباب لعمالة الةفع استراتيجيات
  .اجملتمع يف إدماجهم إعادة وتسهل
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  واألمن السالم صون يف نشطة مشاركة املشاركة على الشباب تشجيع” 

 يف االقتــضاء،  حــسب  ،الــشباب مــشاركة  تــشجع أن للحكومــات  ينبغــي - ٥٣” 
 يف مبـا  املـسلحة،  الرتاعـات  مـن  املتـضررين  الـشباب و األطفـال  حبمايـة  املتعلقـة  األنشطة
  .السالم وبناء السالم وتوطيد املصاحلة برامج ذلك

  األجيال بني املشتركة القضايا”   

ــة االقتــصادية والتنميــة الــدميغرايف التحــول مــن كــثرية جوانــب أثــرت - ٥٤”   العاملي
 العمـر  طـول  زيادةف .األجيال بني واملوارد واألفكار املعارف تبادل فرص على والعوملة
 املعـارف  تقاسـم  خالهلـا  ميكنـهم  أطـول  حيـاة  يعيـشون قـد    البـالغني  مـن  كـثريا  أن تعين

 مـن  كـثري  بقاء إىل مؤخرا العمر طول يف الزيادة أدت وقد .الفتية األجيال مع واملوارد
 أن غـري  .الفتيـة  األجيال على ما بشكل معتمدين أطول، لوقت احلياة قيد على املسنني
 ويف .أُســرهم عــن الــشباب مــن كــثري انقطــاع إىل أدت والتنميــة العوملــة يف تاالجتاهــا
 الـسكان  أغلبيـة  تكون انتقالية بفترة اقتصاداهتا اليت متر  والبلدان النامية البلدان من كثري
 دون املـسنون  ُيتـرك  وقـد  .البـالغني صـغار    هجرة بسبب املسنني، من الريفية املناطق يف

 وتفـ ت وبينمـا  .مناسـبة  ماليـة  مـوارد  بـدون  وحـىت  اُألسر، هتوفر الذي التقليدي الدعم
 الـشباب  وتفـ ت سـنا،  األصـغر  األسـرة  أفـراد  مـن  الـدعم  علـى  احلـصول  فـرصُ  نياملسن

 .سنا األكرب أُسرهم أفراد وتوجيهات معارف من االستفادةفُرص  كذلك

 اُألســـري الـــصعيد علـــى اجلميـــع تفيـــد أن األجيـــال بـــني للـــصالت وميكـــن - ٥٥” 
 احليـاة  وضـغوط  اجلغـرايف،  واحلـراك  واُألسـرية،  الفردية اخليارات شأن ومن .تمعيواجمل

 النـاس  مـن  العظمـى  األغلبية فإن ذلك ومع بعض، عن بعضهم الناس ُتبعد أن العصرية
 هـذه  وتعمـل  .ةيـا احل مـدى  أُسرهم مع وثيقة صالت على ونحافظُي الثقافات مجيع يف

 كـبرية  مـسامهات  كـثرية  أحيـان  يف املـسنون  يقـدم  حيـث  االجتـاهني،  كـال  يف العالقات
 هبــم، واالعتنــاء األقــارب مــن وغريهــم األحفــاد تربيــة ويف والعــاطفي املــايل اجملــالني يف
  .األسرية الوحدة استقرار على احلفاظ يف حامسا إسهاما ُيسهم مما

 ســكاهنا، يــشيخ الــيت اجملتمعــات يف األجيــال بــني الــصالت ضعفلــ ونتيجــة - ٥٦” 
 مـن  كـان  الـيت  واملـسنني  واألطفـال  الـشباب  احتياجـات  خمتلـف  تلبيـة  رجيياتد تضاءلت
 هــذه أصــبحت حبيــث ومعقــدة، متداخلــة أســرية عالقــات طريــق عــنتلبيتــها  املمكــن

  .اخلاص القطاع أو الدولة مسؤولية من ذلك عن عوضا االحتياجات

 وضـع  اجملتمـع  مـن  الـصلة  ذات والقطاعـات  احلكومـات  واجـب  فمنلذلك   - ٥٧” 
 لكفالـة  التـدخل  للحكومـات  وينبغـي  .تـستعيده  أو األجيـال  بـني  التـضامن  جتدد رامجب
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ــة ــة االحتياجــات تلبي ــدهور بالفعــل حــدث حيثمــا األساســية احلمائي ــدرة يف كــبري ت  ق
 .املطلب هبذا الوفاء على احمللية اجملتمعات

 للعمل مقترحات”   

 اُألسر تعزيز”   

 لتعزيـز  بـرامج  تـضع  أن احلكومـات،  فيهـا  امب اجملتمع، قطاعات جلميع ينبغي - ٥٨” 
 يتعلــق فيمــا الشخــصية اخليــارات احتــرام مــع األجيــال، بــني الــصالت وتوطيــد األســر

  .املعيشة بترتيبات

 للشابات التمكني” 

 العاملـة،  القـوى  يف الـشابات  مـشاركة  زيـادة  تـشجع  أن للحكومـات  ينبغي - ٥٩” 
ــن ــيهن مب ــك ف ــاطق يف املقيمــات أولئ ــ املن ــن ة،النائي ــق ع ــوفري و طري ــةت ــارات تنمي  امله

ــدابري اختــاذ خــالل مــن ســيما وال العمــل، علــى باحلــصول هلــن للــسماح الــضرورية  ت
 ُيحتـذى  ألمثلـة  والتـرويج  واإلناث، بالذكور يتعلق فيما النمطية القوالب على للتغلب
 .واُألسرة العمل بني أفضل بصورة التوافق ولتسهيل هبا،

 يالاألج بني التضامن تعزيز” 

 مـن  لالسـتفادة  الفرصـة  انتـهاز  اخلاص القطاع وشركات للحكومات ينبغي - ٦٠” 
  .واجلدد سنا األصغر العاملني لتدريب سنا األكرب العاملني جتارب

ــات وينبغــي - ٦١”  ــز للحكوم ــساواة تعزي ــني امل ــال، ب ــا األجي ــك يف مب ــسماح ذل  ال
 فـرص  وإجيـاد  الفقـر  علـى  القـضاء بـرامج    يف وفعالـة  تامـة  مـشاركة  باملـشاركة  بللشبا
 .جمتمعاهتم يف االجتماعي واالندماج العمل

 يتـيح  الـذي  التباديل التعلم تطوير على اجملتمع قطاعات كافة تشجيعوينبغي   - ٦٢” 
  .الفتية األجيال من التعلم فرص للمسنني

 اخلـاص،  والقطاع احلكومية غري املنظمات مع تعمل أن للحكومات وينبغي - ٦٣” 
 يتـصل  ومـا  والعوملـة  اهلجـرة  بفعـل  االجتمـاعي  للـدعم  التقليديـة  األشـكال ت  قلَّ حيثما
 سـيما  وال الرعايـة،  مقـدمي  مـن  للمـسنني  والـدعم  املـساعدة  لتـوفري  أوضـاع،  مـن  هبما

 ملـساعدهتم  اإليـدز، /البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  أليتـام  الرعاية يقدمون الذين أولئك
 .واألحفاد األبناء احتياجات تلبية على
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 بــني والــشراكات التــضامن لتعزيــز خطــوات أن تتخــذ للحكومــات وينبغــي - ٦٤” 
 وأن األجيــال، بــني والتفــاهم االتــصاالت تــدعم أنــشطة تــشجيع خــالل مــن األجيــال
   .األجيال بني جتاوب عالقات قيام تشجع

ــشارك أن املهــم ومــن - ٦٥”  ــشباب ي ــشباب ومنظمــات ال ــى ال ــصع عل ــي ديال  احملل
 اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق يف مـساعي     وفعالة تامة مشاركة والدويل واإلقليمي والوطين
 تقــدم مــن أُحــرز مــا وتقيــيم للــشباب، العــاملي العمــل برنــامج وتنفيــذ وتعزيــز لأللفيــة
 الــيت اآلليــات أنــشطة دعــم إىل احلاجــة إىل إضــافة تنفيــذه، يف عقبــات مــن ووجــه ومــا

 يف همتمــشارك تــشجع أن للحكومــات وينبغــي. الــشباب ومنظمــات الــشباب أنــشأها
 العـــاملي العمـــل برنـــامج تنفيـــذويف تعزيـــز اجلهـــود الراميـــة إىل  والقـــرارات، األعمـــال
ــشباب، ــا يف آخــذة لل ــات أن اعتباره ــان الفتي ــشابات والفتي ــشباب وال ــم وال ــس هل  نف
 اختـاذ  عمليـات  يف نـشطة  عناصـر  وأهنـم  والقوى، االحتياجات يف تفاوتوا وإن احلقوق
 .“اجملتمع يف والتنمية اإلجيايب لتغيريا إحداث ويف القرار،

 
 العتماده اجمللس على مطروح قرار مشروع - باء 

 مـشروع  واالجتمـاعي  االقتـصادي  اجمللـس  يعتمـد  بـأن  االجتماعيـة  التنميـة  جلنة توصي - ٢
 :التايل القرار

 *األبعاد االجتماعية للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

 ،جتماعيواال االقتصادي اجمللس إن 

ــ إذ   يف كوبنــهاغن يف عقــد الــذي االجتماعيــة، للتنميــة العــاملي القمــة مــؤمتر إىل شريي
ــرة ــن الفتـ ــارس/آذار ١٢ إىل ٦ مـ ــدورة وإىل ،)٥(١٩٩٥ مـ ــتثنائية الـ ــة االسـ ــشرين الرابعـ  والعـ

 التنميــة حتقيــق :بعــده ومــا االجتماعيــة للتنميــة العــاملي القمــة مــؤمتر” املعنونــة العامــة للجمعيــة
 مــن الفتــرة يف جنيــف يف عقــدت الــيت ،“العوملــة إىل يتحــول عــامل ظــل يف للجميــع جتماعيــةاال
 ،٢٠٠٠ يوليه /متوز ١ إىل يونيه/حزيران ٢٦

 

__________ 
 .٨ إىل ٥ من الفقرات الثاين، الفصل انظر املناقشة على لالطالع * 

 األمــممنــشورات  (١٩٩٥مــارس /آذار ١٢-٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة، كوبنــهاغن،  )٥( 
 .A.-96.IV.8)، رقم املبيع املتحدة
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 ســبتمرب/أيلــول ٨ املــؤرخ األلفيــة بــشأن املتحــدة األمــم إعــالن جديــد مــن ؤكــدي وإذ 
 املـؤرخ  )٧(أفريقيـا  ةتنميـ  أجـل  مـن  اجلديـدة  بالـشراكة  املتعلـق  املتحدة األمم وإعالن )٦(٢٠٠٠

ــول ١٦ ــرار ،٢٠٠٢ ســبتمرب/أيل ــة وق ــة اجلمعي ــؤرخ ٥٧/٧ العام ــشرين ٤ امل ــاين ت ــوفمرب/الث  ن
 يف أفريقيـا  يف للتنمية اجلديد املتحدة األمم لربنامج النهائيني والتقييم االستعراض بشأن ٢٠٠٢
 ،أفريقيا تنمية أجل من اجلديدة الشراكة ودعم اتيالتسعين

 بالعمالـة  املعـين  االسـتثنائي  القمـة  مـؤمتر  يف إليهـا  التوصـل  مت الـيت  لنتـائج ا إىل   شريي وإذ 
 ،٢٠٠٤ سبتمرب/أيلول ٩ و ٨ يومي واغادوغو يف املعقود ،الفقر من واحلد

 )٨(٢٠٠٥ لعـام  العـاملي  القمـة  مـؤمتر  يف هبـا  التعهد جرى اليت بااللتزامات يعترف وإذ 
 ألفريقيا، اخلاصة االحتياجات بتلبية

ــ وإذ  ــا أن يقلقــه زال ام  إىل طريقهــا يف ليــست الــيت الوحيــدة القــارة هــي اآلن أفريقي
 أنـه  علـى  الـصدد  هـذا  يف يـشدد  وإذ ،٢٠١٥ عـام  حبلـول  األلفيـة  إعالن أهداف من أي حتقيق
 بتلبيـة  املتعلقـة  بااللتزامـات  الوفـاء  أجـل  مـن  الـدعم  تقـدمي  ومواصـلة  متـضافرة  جهـود  بذل يلزم

 يا،ألفريق اخلاصة االحتياجات

 واالجتماعية االقتصادية التنمية عن الرئيسية املسؤولية أنحقيقة   اعتباره يف ضعي وإذ 
 تأكيـد  شـيء  يف املغـاالة  مـن  لـيس  وأنـه  ،أنفـسها  البلـدان  هـذه  عاتق على تقع األفريقية للبلدان
 هـذه  تبـذهلا  الـيت  اإلمنائيـة  اجلهـود  وأن اإلمنائيـة،  االسـتراتيجيات و الوطنيـة  السياسات دور أمهية

 الـصدد  هـذا  يف شرييـ  وإذ ،مؤاتيـة  دوليـة  اقتـصادية  بيئة هتيئة طريق عن الدعم إىل حتتاج البلدان
 ،اجلديدة الشراكة إىل )٩(التنمية لتمويل الدويل املؤمتر من املقدم الدعم إىل

 تنفيـذ  يف بالتزاماهتـا  الوفـاء  يف األفريقيـة  البلـدان  أحرزتـه  الذي بالتقدم رحبي - ١ 
 واحلكــم اإلنــسان وحقــوق الدميقراطيــة بترســيخ )٧(أفريقيــا تنميــة أجــل مــن ديــدةاجل الــشراكة
 مبــشاركة تواصــل، أن علــى األفريقيــة البلــدان شجعيــو الــسليمة، االقتــصادية واإلدارة الرشــيد

 هــذا يف جهودهــا تكثيــف اخلــاص، والقطــاع املــدين اجملتمــع ذلــك يف مبــا املــصلحة، أصــحاب
 االســتثمار الجتــذاب مؤاتيــة بيئــة وهتيئــة احلكــم، ؤســساتم وتعزيــز إرســاء طريــق عــن الــصدد
 ؛املنطقة يف التنمية حتقيق أجل من املباشر األجنيب

__________ 
 .٥٥/٢ العامة اجلمعية قرار )٦( 
 .٥٧/٢ العامة اجلمعية قرار )٧( 
 .٦٠/١ العامة اجلمعية قرار انظر )٨( 
 منــشورات( ٢٠٠٢ مــارس/آذار ٢٢-١٨ املكــسيك، مــونتريي، ،التنميــة لتمويــل الــدويل املــؤمتر تقريــر )٩( 

 ).A.02.II.A.7 املبيع رقم ،املتحدة األمم
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 الســتعراض  األفريقيــة  اآلليــة  تنفيــذ  يف أحــرز  الــذي  بالتقــدم  أيــضا  يرحــب  - ٢ 
 يف االستعراضـات  تلـك  توصـيات  تنفيـذ  يف والتقـدم  األقـران  اسـتعراض  عملية وخاصة األقران،
 العمليـة  يف والبـدء  القطريـة  الـدعم  بعثات واستضافة ،الذايت التقييم عملية وإجناز ان،البلد بعض

 تنـضم  مل الـيت  األفريقيـة  البلـدان  ثحيو أخرى، بلدان يف األقران الستعراض الوطنية التحضريية
 ةعمليـ  تعزيـز  وعلـى  األولويـة،  سـبيل  علـى  ذلـك  تفعـل  أن علـى  األقران استعراض آلية إىل بعد

 ؛أدائها لكفاءة اتوخي ألقرانا استعراض

 اإلقليميــة واملنظمــات األفريقيــة البلــدان تبــذهلا الــيت اجلهودبــ كــذلك يرحــب - ٣ 
 ومتكــني جنـساين  منظــور مراعـاة  تعمــيم أجـل  مــن ،األفريقـي  االحتــاد فيهـا  مبــا اإلقليميـة،  ودون
 اجلديدة؛ الشراكة تنفيذ عند املرأة

 احامســ ادور اإلقليميــة االقتــصادية ماعــاتاجلو األفريقــي الحتــادل أن إىل شرييــ - ٤ 
 مبـساعدة  تزيـد،  أن علـى  الـصدد  هـذا  يف األفريقيـة  البلـدان  شجعيو اجلديدة، الشراكة تنفيذ يف

 ؛املؤسسات هذه قدرات لتعزيز تقدمه الذي الدعم ،التنمية يف شركائها

 يئـة هت على أيضا يتوقف اجلديدة الشراكة تنفيذ يف تقدم إحراز أن على يشدد - ٥ 
 بيئـة  هتيئـة  أجـل  مـن  تـدابري  اختـاذ  ذلـك  يف مبـا  وتنميتـها،  أفريقيـا  لنمـو  مؤاتية ودولية وطنية بيئة

 علــى القــدرةو اخلــاص القطــاع تنميــة علــى تــساعد العامــة الــسياسات صــعيد علــى مؤاتيــة
 ؛املشاريع تنظيم

 واحلريـات  اإلنـسان  حقـوق  مجيـع  واحتـرام  ،الدميقراطيـة  أن علـى  أيضا شددي - ٦ 
 بالــشفافية تتــسم بطريقــة العامــة الــشؤون وتنظــيم وإدارة التنميــة، يف احلــق فيهــا مبــا ،ساســيةاأل

 غـري  واملنظمـات  املدين للمجتمع الفعالة شاركةوامل اجملتمع، قطاعات مجيع يف للمساءلة وختضع
ــة ــاع احلكومي ــي ،اخلــاص والقط ــن ه ــائز م ــيت الرك ــد ال ال ــها ب ــق من ــة لتحقي ــستدامة التنمي  امل
 اإلنسان؛ حول واملتمحورة منها يةاالجتماع

 الفقـر  مـستويات  تزايد من األفريقية البلدان تواجهه ما أن على كذلك يشدد - ٧ 
 سياسات والــاالجتماعيــة، الــسياسة وضــع يف كــبرية تغــيريات يــستلزم االجتمــاعي واالســتبعاد

االقتـصادي  وتعزيـز النـشاط      الفقـر،  مـن  احلـد  إىل أمـور،  مجلة يف هتدف، شاملة ال جتماعيةاال
 ،الكــرمي للجميــعوتــوفري العمــل  العمالــة فــرص خلــق وضــمان ،والنمــو والتنميــة املــستدامة

ــة واحلكــم الرشــيد  الــسياسي االســتقرار وحتقيــق االجتمــاعي، اإلدمــاج وتعزيــز  ،والدميقراطي
ــز ــسان حقــوق وتعزي ــات اإلن ــها، األساســية واحلري ــق أجــل مــن وذلــك ومحايت  األهــداف حتقي

 ألفريقيا؛ تصاديةواالق االجتماعية
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 املقـام  يف تقـع  االجتماعية التنمية عن املسؤولية أن من الرغم على أنهب يعترف - ٨ 
 اهلـدف  هـذا  حتقيـق  يف أساسـيان  الدوليني واملساعدة التعاون فإن احلكومات، عاتق على األول
 ؛تاما حتقيقا

 سـياق  يف اجلديـدة  الـشراكة  تنفيـذ  يف األعـضاء  الـدول  مبـسامهة  أيـضا  يعترف - ٩ 
 التعـاون  ملنتـدى  بـيجني  قمـة  مبـؤمتر  يرحـب  ،الـصدد  هـذا  ويف اجلنـوب،  بلدان بني فيما التعاون

 أفريقيـا  بـني  القمـة  ومـؤمتر  ،٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين تشرين ٥ و ٤ يف املعقود وأفريقيا الصني بني
 ديـسمرب /األول كـانون  ١ و )١(نوفمرب /الثاين تشرين ٣٠ يف أبوجا يف املعقود اجلنوبية وأمريكا
 الـيت  اجلهـود  دعـم  على الدولية، املالية املؤسسات ذلك يف مبا الدويل، اجملتمع شجعوي ،٢٠٠٦
 األطراف؛ الثالثي التعاون مجلتها يف بوسائل ،األفريقية البلدان تبذهلا

 يف أفريقيـا  تنميـة  يف الـشركاء  هبـا  قـام  الـيت  اهلامـة  املبـادرات  مبختلـف  يرحب  - ١٠ 
 االقتــصادي، امليــدان يف والتنميــة التعــاون منظمــة مبــادرات بينــها نومــ األخــرية، الــسنوات
 جلنــة وتقريــر أفريقيــا، يف بالتنميــة املعــين الــدويل طوكيــو ومــؤمتر األورويب، االحتــاد ومبــادرات

وخطـة عمـل أفريقيـا الـيت         األفريقيـة،  الـشراكة  ومنتـدى  ،“املـشتركة  مصلحتنا” املعنون أفريقيا
 املتـصلة  املبـادرات  تلـك  بـني  التنـسيق  أمهيـة  ؤكـد ي ،الـصدد  هـذا  ويفوضعتها جمموعة الثمانيـة،     

 ؛بأفريقيا

ــى حيــث - ١١  ــ تقــدمي مواصــلة عل ــدابريل دعمال ــيت تحــدياتال مواجهــة ت ــا ال  يطرحه
 االقتــضاء، حــسب تــشمل، بوســائل أفريقيــا، يف املــستدامة التنميــة وحتقيــق الفقــر علــى القــضاء
ــديون، عــبء ختفيــف ــادة ال ــاذ فــرص وزي  تنظــيمو اخلــاص القطــاع ودعــم األســواق، إىل النف
ــشاري ــز ،عاملـ ــساعدة وتعزيـ ــة املـ ــة، اإلمنائيـ ــادة الرمسيـ ــتثمار وزيـ ــنيب االسـ ــر األجـ ــل املباشـ  ونقـ

 ؛التكنولوجيا

 مــن كـثري  مـؤخرا  هبـا  تعّهـد  الــيت الرمسيـة  اإلمنائيـة  املـساعدة  يف الزيـادة ب يرحـب  - ١٢ 
 إىل ؤدييسـ  ممـا  ،األورويب واالحتـاد  الثمانيـة  جمموعة تعهدات شملت هيو التنمية، يف الشركاء
 حبلـول  الـسنة  يف دوالر بليـون  ٢٥ قـدرها  أفريقيا إىل املقدمة الرمسية اإلمنائية املساعدة يف زيادة
 خـالل  مـن  املقدمـة  املعونـة  فعاليـة  ضـمان  علـى  التنميـة  يف الشركاء مجيع يشجعو ،٢٠١٠ عام
 املتبادلـة  واملساءلة والنتائج واملواءمة والتنسيق امللكية :املعونة بفعالية املتعلق باريس إعالن تنفيذ

 ؛)١٠(٢٠٠٥ عام يف الصادر

__________ 
 .http://www1.worldbank.org/harmonization/PARIS/FINALPARISDECLA RATION.Pdf:  املوقععلىمتاح  )١٠( 
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 متواصـلة  جهـود  بـذل  الـدويل  واجملتمـع  الوطنيـة  احلكومات على يتعني بأنه قري - ١٣ 
 واخلاصـة،  منـها  العامة ،املصادر مجيع من التنمية لتمويل وإضافية جديدة موارد تدفقات لزيادة
 ؛األفريقية البلدان تنمية لدعم األجنبية،و منها احمللية

 املــايل دعمهــم مواءمــة لزيــادة التنميــة يف الــشركاء يبــذهلا الــيت بــاجلهود رحــبي - ١٤ 
 مـن  لحدل الوطنية ستراتيجياتلال وفقا اجلديدة الشراكة أولويات مع أفريقيا إىل املقدم والتقين
 هــذا يف همجهــود تكثيــف علــى تنميــةال يف الــشركاء شجعيــو ،املماثلــة واالســتراتيجيات الفقــر
 ؛الصدد

ــة ومــصرف وودز بريتــون مؤســسات هبــا تقــوم الــيت باألنــشطة عتــرفي - ١٥   التنمي
 أولويــات تنفيــذل دعمهــا مواصــلة إىل املؤســسات هــذه دعويــو األفريقيــة، البلــدان يف األفريقــي
 ؛اجلديدة الشراكة وأهداف

ــاون الحــظي  - ١٦  ــد التع ــات بــني فيمــا املتزاي ــة كيان  دعمــا املتحــدة األمــم منظوم
 هبـا  تقـوم  الـيت  األعمـال  اتساق زيادة على يعمل أن العام األمني إىل طلبيو اجلديدة، للشراكة

 ؛عليها املتفق األنشطة جمموعات إىل باالستناد ،اجلديدة للشراكة دعما نظومةامل

 فريقـي األ لالحتـاد  املـساعدة  تـوفري  مواصـلة  املتحـدة  األمم منظومة من يطلب  - ١٧ 
 أولويــات نطــاق يف والــربامج املــشاريع وضــع يف األفريقيــة والبلــدان اجلديــدة الــشراكة وأمانــة
 اجلديدة؛ الشراكة

 إىل ،٢٠٠٥ لعـام  العـاملي  القمة مؤمتر نتائج متابعة إطار يف العام، األمني يدعو - ١٨ 
 مبـادرات  تنفيـذ  يف األفريقيـة  البلـدان  إىل املـساعدة  تقـدمي  علـى  املتحـدة  األمـم  منظومة حيث أن

 حتقيـق  مـن  تمكينـها ل وذلـك  الوطنيـة،  اإلمنائيـة  اسـتراتيجياهتا و أولوياهتـا  إىل تـستند  األثـر  سريعة
 البلـدان  بعـض  هبـا  تعهـدت  الـيت  بااللتزامـات  الصدد هذا يف يعترفو لأللفية، اإلمنائية األهداف
 ؛مؤخرا املاحنة

 اخلـاص  املستـشار  مكتـب  لتعزيز تدابري اختاذ يواصل أن العام األمني إىل طلبي - ١٩ 
ــا لــشؤون ــة االقتــصادية الــشؤون إدارة مــع يتعــاون أن املكتــب إىل ويطلــب أفريقي  واالجتماعي
 الـيت  الـشاملة  تقـاريره  يف اجلديـدة  للـشراكة  االجتماعيـة  األبعاد يدرج وأن العامة لألمانة التابعة

 والستني؛ احلادية دورهتا يف العامة اجلمعية إىل سيقدمها

ــة مــن يطلــب - ٢٠  ــاقش أن اللجن ــامج يف تن ــها برن ــربامج الــسنوي، عمل ــة ال  اإلقليمي
 مـن  املتحـدة  األمـم  ملنظومـة  التابعـة  املنـاطق  مجيـع  لـتمكني  االجتماعيـة  التنميـة  تعزيـز  إىل الرامية
 املعنية؛ البلدان مبوافقة املمارسات، وأفضل اخلربات تقاسم



E/2007/26 
E/CN.5/2007/8  
 

07-25682 25 
 

 للــشراكة االجتماعيــة األبعــاد إبــراز عيــةاالجتما التنميــة جلنــة تواصــل أن يقــرر - ٢١ 
 الـسادسة  دورهتـا  خـالل  وذلـك  هبـا،  الـوعي  وزيـادة  وتنفيـذها،  أفريقيـا  تنميـة  أجل من اجلديدة

 الالزمــة التــدابري عــن توصــيات تقــدم أن اللجنــة مــن يطلــب اخلــصوص، هــذا ويف واألربعــني،
 .٢٠٠٨ لعام السياسات وضع دورة خالل تلك الغاية لتحقيق

 
 العتماده اجمللس على مطروح مقرر مشروع - جيم 

 مـشروع  واالجتمـاعي  االقتـصادي  اجمللـس  يعتمـد  بـأن  االجتماعيـة  التنميـة  جلنة توصي - ٣
 :التايل املقرر

 املؤقـت  األعمـال  وجـدول  واألربعـني  اخلامـسة  دورهتـا  عـن  االجتماعيـة  التنميـة  جلنـة  تقرير
 للجنة واألربعني السادسة الدورة ووثائق

 :واالجتماعي االقتصادي اجمللس إن 

 ؛)١١(واألربعني اخلامسة دورهتا عن االجتماعية التنمية جلنة بتقرير علما حييط )أ( 

 علـى  للجنـة  واألربعـني  الـسادسة  لـدورة  ووثـائق ا   املؤقـت  األعمال جدول يقر )ب( 
 :أدناه الوارد النحو

 االجتماعية تنميةال للجنة واألربعني السادسة للدورة والوثائق املؤقت األعمال جدول  

 املكتب أعضاء انتخاب - ١

 أخرى تنظيمية ومسائل األعمال جدول إقرار - ٢

 والعـشرين  الرابعـة  االسـتثنائية  والـدورة  االجتماعيـة  للتنميـة  العـاملي  القمـة  مـؤمتر  متابعة - ٣
  :العامة للجمعية

 ؛للجميع الالئق والعمل الكاملة العمالة تشجيع :األولوية ذو املوضوع )أ( 
 

 الوثائق

 للجميع الكرمي والعمل الكاملة العمالة تشجيع عن العام األمني تقرير 

ــرامج املتحــدة األمــم خطــط اســتعراض )ب(  ــها وب ــصلة ذات عمل ــة ال ــات حبال  الفئ
 :االجتماعية

 ؛ذوي اإلعاقة بشأن العاملي العمل برنامج ‘١’ 
__________ 

 .(E/2007/26) ٦، امللحق رقم ٢٠٠٧الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،  )١١( 



E/2007/26
E/CN.5/2007/8

 

26 07-25682 
 

 ؛ وما بعدها٢٠٠٠ حىت سنة للشباب العاملي العمل برنامج ‘٢’ 

 ؛٢٠٠٢،  بالشيخوخةاملتعلقة الدولية مدريد عمل خطة ‘٣’ 

 .باألسرة املتعلقة والربامج والسياسات القضايا  ‘٤’ 

 الوثائق

 حــىت ســنة للــشباب العــاملي العمــل برنــامج تنفيــذ اســتعراض عــن العــام األمــني تقريــر 
  وما بعدها٢٠٠٠

ــ عمــل خلطــة وتقيــيم اســتعراض أول عــن العــام األمــني تقريــر  ــة دمدري  املتعلقــة الدولي
 ٢٠٠٢ لعام بالشيخوخة

 املستجدة ملسائلا )ج( 

 للجنة واألربعني السابعة للدورة املؤقت األعمال جدول - ٤

 .واألربعني السادسة دورهتا أعمال عن اللجنة تقرير اعتماد - ٥
 

 بشأنه إجراء الختاذ اجمللس على مطروح مقرر - دال 
 اعتمدتـه،  الـذي  التـايل  املقـرر  يف واالجتمـاعي،  ادياالقتـص  اجمللـس  مـن  اللجنـة  تطلب - ٤

 :االجتماعية التنمية لبحوث املتحدة األمم معهد إدارة جملس يف مرشحني مثانية تعيني تأكيد
 

 ٤٥/١٠١ املقرر

  االجتماعية التنمية لبحوث املتحدة األمم معهد إدارة جملس يف أعضاء ترشيح

 مبوافقـة  رهنـا  أمسـاؤهم،  التاليـة  الثمانيـة  رشـحني املتـسمية    االجتماعية التنمية جلنة تقرر 
 التنميـة  لبحـوث  املتحـدة  األمم معهد إدارة جملس يف للعضوية واالجتماعي، االقتصادي اجمللس

 :وهم االجتماعية،

ــورك يكــتني )أ(  ــا( إيرت ــث ،)تركي ــتني( جــيلني وإليزابي ــا ،)األرجن ــا ومارين  بافلوف
 يف وتنتـــهي ٢٠٠٧ يوليـــه/متـــوز ١ يف تبـــدأ ســـنتني لفتـــرة ،)الروســـي االحتـــاد( سيلفانـــسكايا

 ؛٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٣٠

 اململكـة ( إيـنب  وروزالينـد  ،)أألمريكيـة  املتحـدة  الواليـات ( إيفانس برانت بيتر )ب( 
 سـوندين  وأنيكـا  ،)تايلنـد ( فونغبايشيت وباسوك ،)الشمالية وآيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة
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 يف وتنتــهي اجمللــس موافقــة تــاريخ يف تبــدأ لفتــرة ،)إثيوبيــا( تاديــسي وزينيبيــوركي ،)الــسويد(
 .٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠

 
 إليها اجمللس اهتمام ُوجِّه ومقرر قراران - هاء 

ــ - ٥  الـــيت التاليـــة واملقـــرر القـــرارين إىل واالجتمـــاعي االقتـــصادي اجمللـــس اهتمـــام هُيوجَّـ
 :اللجنة اعتمدهتا

 ٤٥/١ القرار

  الدولية مدريد عمل خلطة وتقييم راضاستع أول إجراء طرائق

 * ٢٠٠٢ لعام بالشيخوخة املتعلقة

  االجتماعية، التنمية جلنة إن 

 )١٢(٢٠٠٢ لعـام  بالـشيخوخة  املتعلقـة  الدوليـة  مدريـد  عمـل  خطـة  يف أنه إىل شريت إذ 
 ١٢ إىل ٨ مــن الفتــرة يف مدريــد يف املعقــودة  للــشيخوخة الثانيــة العامليــة اجلمعيــة اعتمــدهتا الــيت

ـــأبري/نيــسان  اخلطــة لتنفيــذ منــهجي اســتعراض إجــراء األعــضاء الــدول مــن طُلــب ،٢٠٠٢ لـ
  املسنني، معيشة مستوى حتسني يف لنجاحها ضروريا أمرا ذلك  بوصف

 ٢٠٠٣/١٤ قــراره يف دعــا، واالجتمــاعي االقتــصادي اجمللــس أن إىل أيــضا تــشري وإذ 
 إىل املـــدين واجملتمـــع املتحـــدة األمـــم ومنظومـــة  احلكومـــات ،٢٠٠٣ يوليـــه/متـــوز ٢١ املـــؤرخ
  وتقييمها، مدريد عمل خطة الستعراض القاعدة نم ينطلق هنج يف املشاركة

 وتقيـيم  اسـتعراض  إجـراء  ،٤٢/١ قرارهـا  يف قررت،  اللجنة أن احلسبان يف تأخذ وإذ 
  سنوات، مخس كل  مدريد عمل طةخل

ــزمين ولاجلــد ٤٤/١ قرارهــا يف أيــدت أهنــا اعتبارهــا يف تــضع وإذ   األوىل للــدورة ال
 عمـل   خطـة  لتنفيـذ  ُيجَريـان  وتقيـيم  اسـتعراض  ألول الرئيـسي  واملوضـوع والتقيـيم    لالستعراض

 أن وقـررت  ،“فـرص  مـن  تتيحـه  ومـا  حتـديات  مـن  الشيخوخة تفرضه ما مع التعامل” مدريد،
 هتـا دور يف ٢٠٠٧ عـام  يف مدريـد  عمـل  خطـة  وتقيـيم  السـتعراض   األوىل الـشاملة  الـدورة  تبدأ

  واألربعني، السادسة دورهتا خالل ٢٠٠٨ عام يف ختتتمها وأن واألربعني اخلامسة

__________ 
 .٣٧ إىل ٣٥الفقرات من الفرع باء،  انظر الفصل الثاين، املناقشةلالطالع على  * 

ــر )١٢(  ــة تقري ــة اجلمعي ــةالثا العاملي ــشيخوخة ني ــد، ،لل ــسيان ١٢-٨ مدري ــل/ن ــشورات( ٢٠٠٢ أبري  األمــم من
 .الثاين املرفق ،١ القرار األول، الفصل ؛)A.02.IV.4 املبيع رقم املتحدة،
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 منـذ  الـشيخوخة  جمـال  يف الرئيـسية  التطـورات  عـن  العام األمني بتقرير علما حتيط وإذ 
 ،)١٣(للشيخوخة الثانية  العاملية اجلمعية انعقاد

 اسـتعراض  أول نسيقت تتوىل تنسيق جهات بعد تعني مل اليت احلكومات تدعو  - ١ 
 ؛بذلك تقوم أن إىل  )١٢(٢٠٠٢ لعام بالشيخوخة املتعلقة مدريد عمل خلطة وتقييم

 القاعــدة مــن ينطلــق تــشاركي هنــج اتبــاع علــى تــشجع أن باحلكومــات هتيــب - ٢ 
  برمتها؛ مدريد عمل خطة تنفيذ عملية طوال

 شيخوخةبالـ  اخلاصـة  الـسياسات  مـن  كـل  إدراج على األعضاء الدول تشجع - ٣ 
 اسـتراتيجياهتا  ويف مدريـد  عمـل  خلطة وتقييمها استعراضها  يف باملسنني االهتمام تعميم وجهود
 العمـل   برامج يف اجلنسانية ائلواملس باملسنني االهتمام تعميم أمهية االعتبار بعني آخذة ،الوطنية
  العاملية؛

 لتلــك ني،نيوطالــ والتقيــيم لالســتعراض عملياهتــا إجــراء إىل احلكومــات تــدعو - ٤ 
  القاعدة؛ من ينطلق تشاركي هنج باستخدام ،٢٠٠٧ عام خالل حددهتا  اليت املعينة اجملاالت

 املختـارة  الـسياسات  مـسائل  اعتبارهـا  يف تـضع  أن إىل احلكومات أيضا تدعو - ٥ 
 ؛الوطنيني والتقييم االستعراض  اتعملي إجراء عند )١٣(العام األمني تقرير أبـرزها اليت

 يف والتقيــيم االســتعراض اتعمليــ إجــراء يف التعــاون إىل البلــدان مجيــع تــدعو - ٦ 
 عرضـت  الـيت  احلكومـات  مببـادرات  وترحـب   إقليميـة؛  اجتماعـات  تنظـيم  منـها  بسبل مناطقها،
ــضافة ــات است ــة اجتماع ــيم، لالســتعراض إقليمي ــام يف والتقي ــشجع ؛٢٠٠٧ ع ــدان وت ــك بل  تل
 اإلقليمـي  الـصعيد  علـى  والتقيـيم  االسـتعراض  اتلعمليـ  بـات ترتي اختاذ بعد تؤكد مل  اليت املناطق

  إقليمية؛  اجتماعات تنظيم منها بسبل ذلك، تفعل أن

 التربعـات  ذلـك  يف مبـا  واملـساعدة،  الـدعم  تقـدمي  إىل املعنيـة  احلكومـات  تدعو  - ٧ 
 خــالل اإلقليمــي الــصعيد علــى والتقيــيم االســتعراض  وأحــداث أنــشطة دعــم أجــل مــن املاليــة،

  والتقييم؛ لالستعراض األوىل ورةالد

ــدعو - ٨   إىل املــدين، اجملتمــع ذلــك يف مبــا الرئيــسيني، املــصلحة أصــحاب مجيــع ت
  وأحداثها؛ أنشطتها خمتلف يف  واملسامهة والتقييم االستعراض عملية يف املشاركة

__________ 
 )١٣( E/CN.5/2007/7 و Corr.1. 
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 بنشر املبادئ التوجيهية الستعراض وتقييم خطة عمـل    التقدير مع علما حتيط  - ٩ 
، وتتطلـع إىل    )١٤(التـشاركي املنطلـق مـن القاعـدة         النـهج    :يد الدوليـة املتعلقـة بالـشيخوخة        مدر

  إتاحتها جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة؛

 ،العامــة لألمانــة التابعــة واالجتماعيــة االقتــصادية الــشؤون إدارة إىل تطلــب - ١٠  
 مــع  تعاوهنــا وتعـــزز تواصـــل أن ،املتحــدة األمــم يف بالــشيخوخة املعنيــة التنــسيق جهــة بوصــفها
 الستعــراض  األوىل الـدورة  إجـراء  فــي  اإلقليميـة  اللجـان  يف بالشيخوخة املعنية التنسيق جهات
 أجـــل مـــن والعامليـــة اإلقليميـــة األولويـــات حتديـــد ذلـــك  يف مبـــا مدريـــد، عمـــل خطـــة وتقيـــيم
  تنفيذها؛ مواصلة

 املتحـــدة األمـــم منظومـــة تمؤســـسا مـــع العمـــل العامـــة األمانـــة إىل تطلـــب  - ١١  
 الـدعم  حتديـد  جمـال  يف  اجلهـود  تنـسيق  أجـل  من املعنية األطراف من وغريها وهيئاهتا ووكاالهتا

 والتقيـــيم االســـتعراضب االضـــطالع يف طلبــها،  علـــى بنـــاء للحكومــات،  تقدميـــه ميكـــن الــذي 
  مدريد؛ عمل  خطة لتنفيذ التشاركيني

 أول مــن املستخلــصة نتائجهــا حتيــل أن ةاإلقليميــ اللجــان مجيــع إىل تطلــب  - ١٢  
 املــستقبل يف بــشأهنا إجــراءات اختــاذ  يــتعني أولويــات مــن حتــدده عمــا فــضال وتقيــيم اســتعراض

 واألربعـني  الـسادسة  دورهتـا  يف االجتماعية التنمية جلنة إىل مدريد عمل خطة بتنفيذ يتعلق فيما
  ؛٢٠٠٨ عام  يف

 خطـة  تنفيـذ  يف احملرز للتقدم واحملايد املستقل الوطين الرصد أمهية تأكيد كررت  - ١٣  
 اجملتمـع  ومنظمـات  األكادميية واألوساط املستقلة املؤسسات و احلكومات وتدعو مدريد، عمل
 وصـياغة  والتقيـيم   االسـتعراض  خـالل  نتائجهـا  وتبـادل  دراسـات، ال مـن  املزيـد  إجـراء  يف املدين

 ؛العامة اتالسياس جمال يف املقبلة جراءاتاإلب تتعلق توصيات

 أنـشطـة  تنظـيم  إىل الرئيـسيني  املـصلحة  أصحاب من وغريها احلكومات تدعو - ١٤ 
 دراســيةال لقــاتاحلو النقــاش حلقــات ذلــك يف مبــا الــدورة هــامش علــى تنفــذ وأنــشطة موازيــة

 نتـائج  استكـشاف  أجـل  مـن   واألربعـني،  الـسادسة  دورهتا خالل ستديرة،امل املائدة واجتماعات
 مدريد؛ عمل خطة تنفيذ أجل من املستقبل يف أولويات وتعزيز والتقييم، اضاالستعر  عمليـة

 املقـرر  ،واألربعـني  الـسادسة  دورهتـا  يف إليها، يقدم أن العام األمني إىل تطلب - ١٥ 
 والتقيـيم  االسـتعراض  لعملية  األولية الستنتاجاتل حتليال يتضمن تقريرا ،٢٠٠٨ عام يف عقدها
ــد جانــــب إىل األوىل ــسائلا حتديــ ــسائدة ملــ ــئة الــ ــارات والناشــ ــصلة ذات واخليــ ــال يف الــ  جمــ

 .العامة السياسات

__________ 
 ..http://www.un.org/esa/socder/ageing/MIPAA/GuidelinesAgeingfinal139.20Dec2006.pdfمتاحة على املوقع  )١٤( 
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 ٤٥/٢ القرار

 *الشباب  

 ،االجتماعية التنمية جلنة إن 

 ،١٩٩٥ ديـسمرب /األول كـانون  ١٤ املؤرخ ٥٠/٨١ العامة اجلمعية قرار إىل تشري إذ 
 بعـدها،  ومـا  ٢٠٠٠ ةسـن  حـىت  للـشباب  العـاملي  العمـل  برنـامج  مبوجبهاجلمعية   اعتمدت الذي
 مخـسة  إضـافة  فيـه  قـررت  الذي ،٢٠٠٥ أكتوبر/األول تشرين ٦ املؤرخ ٦٠/٢ اجلمعية وقرار
 ،)١٥(العاملي العمل برنامج لتنفيذ أولوية ذات أخرى جماالت

 للـــدورة املـــستوى الرفيـــع للجـــزء الـــوزاري اإلعـــالن مـــشروع إىل  أيـــضاتـــشري وإذ 
 اسـتنادا  اجمللـس  رئـيس  مـن  املقـدم  ،٢٠٠٦ لعـام  يواالجتمـاع  االقتـصادي  للمجلس املوضوعية

 ،)١٦(ةرمسي غري مشاورات إىل

 عليهــا املتفــق اإلمنائيــة األهــداف وحتقيــق العــاملي العمــل برنــامج تنفيــذ بــأن تــسلم وإذ 
 مـشاركة  يتطلبـان  األلفيـة،  بـشأن  املتحـدة  األمـم  إعـالن  يف الـواردة  األهـداف  سـيما  الو دوليا،
 احمللـي  ديالـصع  علـى  املـدين  اجملتمـع  منظمـات  مـن  وغريهـا  نظمـاهتم وم الـشباب  مـن  وفعالة تامة

 ؛والدويل واإلقليمي والوطين

 يف مهمـة  تـأثري  تاووأد اجملتمـع  مـن  فـاعال  جـزءا  ونيشكل الشباب بأن تسلم - ١ 
 مجيـع  يف مومنظمـاهت  الـشباب  إشراك على بالتايل، ،األعضاء الدول تشجعو االجتماعية التنمية
 فـضال  ،الشباب هاقودي اليت املنظمات مع مشاورات إجراء ذلك يف مبا اب،الشب تنمية جوانب

 لألمـم  التابعة الصلة ذات احملافل إىل الوطنية الوفود يف مستمر بشكل الشباب ممثلي إشراك عن
 املتحدة؛

 وجلاهنـا  ووكاالهتا املتحدة األممو احلكومات بني للتعاون تقديرها عن تعرب - ٢ 
 العـاملي  العمـل  برنـامج  تنفيـذ  يف احلكومية وغري والوطنية اإلقليمية الشباب ومنظمات اإلقليمية
 مواصـلة  علـى  وحتثهـا  تنفيـذه،  يف احملـرز  التقـدم  ورصـد  بعـدها،  ومـا  ٢٠٠٠ سنة حىت للشباب
وينبغي للجنة التنمية االجتماعية هبـذا الـصدد أن تواصـل إجـراء حـوار علـى                  بذلك؛ القيام

__________ 
 .٤٠ إىل ٣٨لالطالع على املناقشة انظر الفصل الثاين، الفقرات من  * 

 .١٣، الفقرة ٦٠/٢قرار اجلمعية العامة  )١٥( 

 .(A/61/3/Rev.1) ٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم )١٦( 
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ســعيا لتنــسيق الــسياسات والرصــد الــدوري للقــضايا  صــعيد الــسياسات بــشأن الــشباب،  
 ؛واالجتاهات

 أمهيـة  مـن  العامـة  األمانـة  أصـدرته  الـذي  الـشباب  عن العاملي للتقرير مبا تسلم - ٣ 
 وحتــث العــامل، أرجــاء يف الــشباب تنميــة لقــضايا للتــصدي ومعــايري توجيهيــة مبــادئ تــوفري يف

 وصـفه ب التربعـات،  مـن  بـدعم  منـتظم،  كلشبـ  التقريـر  هـذا  إصـدار  يكفـل  أن على العام األمني
 ؛٢٠٠٩ عام من اعتبارا سنتني، كل مرة املتحدة األمم عن يصدر متكررا منشورا

 سياسـات  الـشباب،  منظمـات  مـع  بالتـشاور  تـضع،  أن علـى  احلكومات حتث -٤ 
 اخلمـسة  واجملـاالت  للـشباب  العـاملي  العمل برنامج إىل استنادا الشباب، لشؤون ومتكاملة كلية
 العمـل  برنـامج  متابعـة  إطـار  يف بانتظـام  الـسياسات  تلـك  يمقَـ ُت وأن ،)١٧(األولوية ذات ضافيةاإل

 ؛األولوية ذات اإلضافية اخلمسة اجملاالت إطار ويف ،وتنفيذه

 وبراجمهـا  املتحـدة  األمـم  منظومـة  ملؤسسات العامة اجلمعية دعوة تأكيد تكرر - ٥ 
 وبـرامج  بـسياسات  املتعلقـة  الوكـاالت  بـني  شتركةاملـ  الترتيبات تعزيز إىل املتخصصة ووكاالهتا
 هبـا  تـضطلع  الـيت  الـصلة  ذات األنـشطة  بـني  التـآزر  أوجـه  وتعزيـز  التنـسيق  حتـسني  بغية الشباب
 ؛)١٧(الصدد هذا يف املنظومة

 خمتلـف  لـدى  الـشباب  بتنميـة  املتزايـد  االهتمـام  إىل بـالنظر  العـام،  األمـني  حتث - ٦ 
 الوكــاالت بــني املــشتركة املــشاورات قيــادة يتــوىل أن علــى ا،وبراجمهــ املتحــدة األمــم وكــاالت

 مـع  بالتعـاون  وذلـك  املـشاورات،  تلـك  يف نظاميـة  أكثـر  بـدور  يقـوم  وأن الـشباب  تنميـة  بشأن
 مـن  املناقـشات  هـذه  طـابع  يغري وأن الشباب، هاقودي اليت احلكومية غري واملنظمات احلكومات

 انتظاما؛ أكثر لبشك جتري كوهنا إىل احلاجة حسب جتري كوهنا

 وبراجمهـا  وصـناديقها  املتحدة األمم منظومة ووكاالت اإلقليمية اللجان تدعو - ٧ 
 واليتـه،  نطـاق  يف كـل  تكفـل،  أن إىل املعنيـة  الدوليـة  احلكوميـة  احملافـل  مـن  وغريها الصلة ذات
اجملـاالت  و للـشباب  العـاملي  العمـل  لربنامج العشرة األولوية ذات اجملاالت جلميع الفعال التنفيذ

 اجملــاالت تلــك رصــد يف النــشطة مــشاركتها تواصــل وأن ،اخلمــسة اإلضــافية ذات األولويــة 
 ومتابعتها؛

ــدعو - ٨  ــع تـ ــات مجيـ ــات احلكومـ ــة واملنظمـ ــة احلكوميـ ــات الدوليـ ــري واملنظمـ  غـ
 العـاملي  العمـل  برنـامج  بتنفيـذ  لإلسـراع  للـشباب  املتحـدة  األمـم  صندوقلـ  التـربع  إىل احلكومية

__________ 
 .٦ الفقرة ،٦٠/٢ العامة اجلمعية قرار )١٧( 
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 املناســبة اإلجــراءات يتخــذ أن العــام األمــني إىل وتطلــب املــوارد، احملــدودة لبلــدانا يف للــشباب
 ؛التربعات تقدمي على للتشجيع

 األمــم منظومــة مؤســسات مــع بالتــشاور حيــدد، أن العــام األمــني إىل تطلــب - ٩ 
 واالقتـصاد  الشباب” جمموعة خبصوص وأهدافا غايات املتخصصة، ووكاالهتا وبراجمها املتحدة

 عـن  العـام  األمني لتقرير إضافة والستني الثانية دورهتا يف العامة اجلمعية إىل يقدم وأن ،“امليالع
 ؛“)١٨(بعدها وما ٢٠٠٠ سنة حىت للشباب العاملي العمل برنامج متابعة"

 العمــل برنــامج متابعــة عــناملــذكور أعــاله  العــام األمــني بتقريــر علمــا حتــيط - ١٠ 
اللجنة اإلحصائية، بالتشاور مع جلنـة التنميـة االجتماعيـة،           وتطلب إىل  ،)١٧(للشباب العاملي

 تقريـرا  تقـدم  وأن ،أن تضع وتقترح جمموعة واسعة النطاق من املؤشرات املتعلقـة بالـشباب         
 .“واألربعني ابعةالس دورهتا يف االجتماعية التنمية جلنة إىل ذلك عن
 

  ٤٥/١٠٢ املقرر

 واألربعني اخلامسة دورهتا يف جتماعيةاال التنمية جلنة فيها نظرت اليت الوثائق

 دورهتــا يف عليهــا ُعرضــت الــيت التاليــة بالوثــائقعلمــا  االجتماعيــة التنميــة جلنــة حتــيط 
 :واألربعني اخلامسة

 ؛)١٩(للجميع الكرمي والعمل الكاملة العمالة تشجيع عن العام األمني تقرير )أ( 

ــذكرة )ب(  ــن م ــة م ــة األمان ــشأن العام ــل ب ــشباب عم ــ :ال ــة رأث ــة التنمي  االجتماعي
 ؛)٢٠(أمامها املاثلة والفرص والتحديات

 التابعـة  باإلعاقـة  املعنيـة  اخلاصـة  املقـررة  تقريـر  هبا حييل العام األمنيمن   مذكرة )ج( 
ــة ــة للجن ــة التنمي ــذ رصــد عــن االجتماعي ــشأن املوحــدة القواعــد تنفي ــق ب  الفــرص تكــافؤ حتقي

 ؛)٢١(اإلعاقة ذوي لألشخاص

 املتحــدة األمــم معهــد إدارة جملــس تقريــر فيهــا حييــل العــام مــنياأل مــن مــذكرة )د( 
 .)٢٢(االجتماعية التنمية لبحوث

__________ 
 )١٨( A/62/61-E/2007/7. 
 )١٩( E/CN.5/2007/2. 
 )٢٠( E/CN.5/2007/3. 
 )٢١( E/CN.5/2007/4. 
 )٢٢( E/CN.5/2007/6. 



E/2007/26 
E/CN.5/2007/8  
 

07-25682 33 
 

 الفصل الثاين
متابعة مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية والدورة االسـتثنائية الرابعـة             

 والعشرين للجمعية العامة
 
ن الثانيـة إىل احلاديـة عـشرة         من جدول أعماهلا يف جلساهتا مـ       ٣نظرت اللجنة يف البند      - ١

فربايــر / شــباط١٦ و ١٥و ، ٩ إىل ٧يف الفتــرة مــن املعقــودة الرابعــة عــشرة، ووالثالثــة عــشرة 
ــائق التاليـــة . ٢٠٠٧ ــا الوثـ ــا عليهـ  ,A/62/61-E-2007/7, E/CN.5/2007/2 :وكـــان معروضـ

E/CN.5/2007/3, E/CN.5/2007/4, E/CN.5/2007/7 and Corr.1 و   E/CN.5/2007/NGO/1-1. 

فربايــر، خاطــب اللجنــة وكيــل األمــني العــام  / شــباط٧ويف اجللــسة الثانيــة املعقــودة يف  - ٢
ــة     ــة االجتماعي بيــان بللــشؤون االقتــصادية االجتماعيــة، مث أدىل مــدير شــعبة الــسياسات والتنمي

 . ككل٣استهاليل عن البند 

بيـان عـن نتـائج منتـدى        ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل جمتمع املنظمات غري احلكوميـة ب           - ٣
 .اجملتمع املدين

ــسي، لـــ      - ٤ ــدث الرئيـ ــة املتحـ ــب اللجنـ ــضا، خاطـ ــسة أيـ ــس اجللـ ــداس يس كيتيويف نفـ لـ
واجلمهوريــة ) باســم االحتــاد األورويب(أملانيــا قُــدمت تعليقــات مــن ممثلــي ، مث )أفريقيــا جنــوب(

 .الدومينيكية
 

 لول األعما ككل من جد٣إطار البند اإلجراء الذي اختذته اللجنة يف   
 

 األبعاد االجتماعية للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا  
 
باسـم  (فربايـر، عـرض ممثـل باكـستان         / شـباط  ١٥يف اجللسة الثالثـة عـشرة املعقـودة يف           - ٥

مـشروع قـرار    )  و الـصني   ٧٧ ـــ الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعـة ال           
 ).E/CN.5/2007/L.3(‘‘ ية للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيااألبعاد االجتماع’’معنون 

فرباير، أُبلغـت اللجنـة بأنـه ال تترتـب          / شباط ١٦ويف اجللسة الرابعة عشرة املعقودة يف        - ٦
 .على مشروع القرار آثار يف امليزانية الربناجمية

ألمــم املتحــدة ويف اجللــسة نفــسها، أدخــل ممثــل باكــستان، باســم الــدول األعــضاء يف ا - ٧
 والصني، تنقيحات شفوية على مـشروع القـرار، وأعلـن أن      ٧٧ ــاليت هي أعضاء يف جمموعة ال     
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 الحقـا إىل مقـدمي مـشروع        وانـضم .  قد انضمت إىل قائمة مقدمي مـشروع القـرار         )١(بلجيكا
، )١(ل، الربتغــا)١(يرلنــداأ، )١(، أملانيــا، أنــدورا )١(، ألبانيــا)١(القــرار كــل مــن إســبانيا، اســتونيا    

ــا ــلوفينيا   )١(بلغاريـ ــا، سـ ــدوفا، رومانيـ ــة مولـ ــشيكية، مجهوريـ ــة التـ ــسويد)١(، اجلمهوريـ ، )١(، الـ
، )١(النمـسا مولـدوفا،   ،  )١(يرلندا الشمالية أ، مالطة، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و      )١(قربص

 .)١(هولندا واليونان

بـصيغته     E/CN.5/2007/L.3ويف اجللسة نفسها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار  - ٨
 ).انظر الفصل األول، الفرع باء(املنقحة شفويا 

 
 تشجيع العمالة الكاملة وتوفري العمل الالئق للجميع :املوضوع ذو األولوية -ألف  

 
 ٩ و ٨ة املعقـودة أيــام  عقـدت اللجنـة يف جلـساهتا الرابعـة واخلامــسة والـسابعة والثامنـ       - ٩
  .من جدول األعمال) أ (٣ للبند فرباير مناقشة عامة/ شباط١٢ و

فرباير، أدىل ببيانـات ممثلـو كـل مـن باكـستان            / شباط ٨ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف       - ١٠
، وأملانيـا   ) والـصني  ٧٧ ـــ باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعـة ال            (
 واالحتـاد الروسـي، واليابـان واألرجنـتني     وتركيا،) باسم االحتاد األورويب والبلدان املنتسبة إليه   (

 .وفنلندا والصني والواليات املتحدة األمريكية وإندونيسيا ومجهورية ترتانيا املتحدة

ويف اجللــسة نفــسها، أدىل أيــضا ببيــان كــل مــن املــراقبني عــن كازاخــستان ومــصر           - ١١
 .واملكسيك وكوبا وبيالروس واألردن واملغرب والكرسي الرسويل

فربايــر، أدىل ببيــان كــل مــن ممثلــي بــريو   / شــباط٨ اجللــسة اخلامــسة، املعقــودة يف  ويف - ١٢
 .وهولندا، فضال عن املراقب عن النيجر

 .ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانني ممثال املنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية - ١٣

نظمـات غـري احلكوميـة      ويف اجللسة نفـسها أيـضا، أدىل ببيـان كـل مـن املـراقبني عـن امل                  - ١٤
احلركـة الدوليـة إلغاثـة     :التالية اليت هلا مركز استـشاري لـدى اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي     

  . العامل الرابع، واحلركة اإلنسانية اجلديدة، واجمللس الدويل للرعاية االجتماعية-امللهوف 

 ممثلو كل من مجهوريـة      فرباير، أدىل ببيانات  / شباط ٩ويف اجللسة السابعة، املعقودة يف       - ١٥
أفريقيـــا الوســـطى، ومجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية وزامبيـــا وتـــونس ومونـــاكو وإيطاليـــا واهلنـــد  

  .ومجهورية فرتويال البوليفارية وشيلي ومجهورية كوريا وبنغالديش

__________ 
 . من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي٦٩وفقا للمادة   )١( 
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ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات أيضا املراقبـون عـن جامايكـا وسويـسرا واجلمهوريـة                 - ١٦
 .ية وماالوي وإسرائيل والسودان والنرويج واجلزائر وكولومبيا واليمنالعربية السور

فربايـر، أدىل ببيانـات ممثـل مولـدوفا، فـضال       / شـباط  ١٢ويف اجللسة الثامنة املعقـودة يف        - ١٧
   .عن املراقبني عن العراق وكوستاريكا

  .ببيانويف اجللسة نفسها، أدىل ممثل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  - ١٨

ــدويل        - ١٩ ــاين ال ــراقبني عــن االحتــاد الربمل ــان كــل مــن امل ــضا أدىل بي ــسة نفــسها أي ويف اجلل
  .فرسان مالطة العسكرية املستقلة ومنظمة

ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيـان كـل مـن املـراقبني عـن املنظمـات غـري احلكوميـة التاليـة               - ٢٠
غرفة التجارة الدوليـة واملنظمـة     :الجتماعياليت هلا مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي وا

 . تريغالفائرةالدولية ألرباب العمل ود
 

 حلقات نقاش يف إطار املوضوع ذي األولوية

ــة املعقــودة يف   - ٢١ ــوان   / شــباط٧يف اجللــسة الثالث ــة حلقــة نقــاش بعن ــر، عقــدت اللجن فرباي
، ‘‘العمــل الالئــق للجميــعتــسخري سياســة االقتــصاد الكلــي لتحقيــق العمالــة الكاملــة وتــوفري  ’’

وقــدم عرضــا كــل مــن  . أدارهــا وكيــل األمــني العــام إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة  
ــادوس؛ والــسيد مــصطفي نبلــي، كــبري       ــامز، حمافظــة البنــك املركــزي لربب الــسيدة مــاريون ويلي

ان بـول   االقتصاديني ومدير شـؤون التنميـة االجتماعيـة االقتـصادية بالبنـك الـدويل؛ والـسيد جـ                 
تريكار، رئيس وحدة الشؤون الدولية يف املديرية العامـة للعمـل والـشؤون االجتماعيـة وتكـافؤ         
الفرص يف املفوضية األوروبية، الذي أجرى أيضا حوارا تفاعليا مع ممثلـي كـل مـن اجلماهرييـة                  

 وجامايكــا واجلمهوريــة الدومينيكيــة، واليابــان) باســم االحتــاد األورويب(العربيــة الليبيــة وأملانيــا 
وأجـرى أيـضا املراقـب عـن     . ولبنان وكوبا واهلند واململكة املتحدة واألردن والواليات املتحدة      

  )٢(االحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة مداخلة

فرباير، عقدت اللجنـة حلقـة نقـاش بعنـوان          / شباط ٨ويف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف       - ٢٢
، أدارهـا األمـني العـام املـساعد للـشؤون االقتـصادية        ‘‘َسـر حركة اليد العاملـة، والـشباب واألُ      ’’

غـري احلكوميـة    نظمـة   املوقدم عرضا كـل مـن الـسيدة نديـدي نـوونيلي، مؤسـسة               . واالجتماعية
ــة  ــة واملــساءلة و ’األفريقي ــادة والفاعلي ــة الري ــةاألهلي ــة األوىل  ) LEAP(‘ املهني واملــسؤولة التنفيذي

ــها، والــسيد باهــارات واخلــو، رئــيس   ــا املعن ــسيد  ت شــركة تات حــدة يف الواليــات املتحــدة، وال

__________ 
 . االقتصادي واالجتماعياجمللسمنظمة غري حكومية ذات مركز استشاري لدى  )٢( 
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ــة    ــضو املؤســس لوكال ــسها،    ماغــات وادي، الع ــام، ورئي ــصاحل الع ــة لل ــيس األشــغال العام ورئ
بتــشغيل الــشباب، الــذي ة بــسياسات املــستوى املعنيــالــشبكة الرفيعــة أصــدقاء أفريقيــا، وعــضو 

باسـم  (وريـة الدومينيكيـة وأملانيـا       أجرى أيضا حوارا تفاعليا مـع ممثلـي كـل مـن اليابـان واجلمه              
وجامايكـــا وتـــونس والـــسنغال وباكـــستان والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة ) االحتـــاد األورويب

  .واجلمهورية العربية السورية

) موئـل األمـم املتحـدة     (وأجرى أيضا ممثل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية          - ٢٣
 .خالتادم

عقدت اللجنة حلقـة نقـاش بعنـوان        ،  فرباير/شباط ٩املعقودة يف   ويف اجللسة السادسة،     - ٢٤
، أدارهــا املــدير ‘تــشجيع العمالــة الكاملــة وتــوفري العمــل الالئــق للجميــع  يــدة لاملمارســات اجل’

ــة     ــل الدوليـ ــة العمـ ــة يف منظمـ ــاع العمالـ ــذي لقطـ ــقف    . التنفيـ ــن األسـ ــل مـ ــا كـ ــدم عرضـ وقـ
ناميبيا؛ وسانتوش مهروترا، مستـشار جلنـة ختطـيط         اإلجنيلية يف   اللوثرية  كاميتا، الكنيسة    زيفانيا

التنمية الريفية يف اهلند؛ وسونيا روك، باحثة أقـدم يف معهـد الدراسـات العماليـة واالجتماعيـة؛                  
وسيلفيا بيل، مديرة تطـوير الـسياسات يف الرابطـة الدوليـة ملـساعدة املـسنني الـيت أجـرت أيـضا                      

) باســم االحتــاد األورويب(العربيــة الليبيــة وأملانيــا حــوارا تفاعليــا مــع ممثلــي كــل مــن اجلماهرييــة 
فرتويــال مجهوريــة واليابــان وفنلنــدا واألرجنــتني وجامايكــا والواليــات املتحــدة وباكــستان و      

)  Sustain US(دونا نوأجرى مداخلة أيضا املراقـب عـن منظمـة سـا    . وزامبيا وكوباالبوليفارية 
 .)٢()باسم شبكة املواطنني للتنمية املستدامة(

، يـرد يف املرفـق األول       ٢٠٠٦يوليـه   / متوز ٢٦ املؤرخ   ٢٠٠٦/١٨ووفقا لقرار اجمللس     - ٢٥
 ).أ (٣هلذه التقرير موجز الرئيس عن استعراض املوضوع ذي األولوية يف إطار البند الفرعي 

 
 من جدول األعمال) أ (٣اإلجراء الذي اختذته اللجنة فيما يتعلق بالبند 

 
  يف إطار البند الفرعيظر فيهاالوثائق اليت ُن

فربايـر، وبنـاء علـى اقتـراح الـرئيس،          / شـباط  ١٦يف اجللسة الرابعة عـشرة، املعقـودة يف          - ٢٦
قررت اللجنة أن حتـيط علمـا بتقريـر األمـني العـام عـن تـشجيع العمالـة الكاملـة وتـوفري العمـل                         

 ).٤٥/١٠٢هاء، املقرر  الفرع انظر الفصل األول( )٣(الالئق للجميع

 

 
__________ 

 )٣( E/CN.5/2007/2. 
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 جتماعيةالفئات االحبالة املتصلة استعراض خطط األمم املتحدة وبرامج عملها   - باء 
ــساجليف  - ٢٧ ــودة يف  ةل ــة املعق ــر، عقــدت ا / شــباط١٢ الثامن ــة نقــاش عــن   لفرباي ــة حلق لجن
وقُـدمت عـروض    .، أدارها مدير شعبة السياسات والتنمية يف امليدان االجتماعي“الشيخوخة”

املــواطنني يــرة الـضمان االجتمـاعي والتـضامن الـوطين ورعايـة      مـن كـل مـن شـيالباي بـابو، وز     
وكـبرية   املسنني ومؤسسات اإلصالح يف موريشيوس؛ وماري آن تساو، رئيسة مؤسسة تـساو           

ــا ب هبــااملــوظفني التنفيــذيني وليــة يف جمــال الــشيخوخة والــصحة؛  دبياليــز، اخلــبرية ال. ؛ ومارث
حـوار  خة يف مالطـة الـذي يـشارك أيـضا يف         املعهد الدويل للـشيخو   مدير  فينش،  .وفريدريك ف 

، واليابــان، وجامايكــا، وبــنغالديش،  )بالنيابــة عــن االحتــاد األورويب  (امــع ممثلــي أملانيــ تفــاعلي 
ممثل اللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة       كذلك   وشارك يف احلوار  .  والسلفادور ،واململكة املتحدة 

 ).اإلسكوا( آسيا لغريب

 .الرئيس عن حلقة النقاشاملقدم من وجز امل هلذا التقرير ويرد يف املرفق الثاين - ٢٨

حلقـة نقـاش   فربايـر، اسـتمعت اللجنـة إىل    / شـباط ١٢ التاسـعة املعقـودة يف    ةلساجلويف   - ٢٩
مـدير   أدارهـا و، “الشباب يف العـامل   ”عن   ٢٠٠٧بشأن النشر املرتقب لتقرير األمني العام لعام        

- وقُدمت عـروض مـن الـسيدة جـني لـويكي          . جتماعيشعبة السياسات والتنمية يف امليدان اال     
استعراض للتقريـر عـن الـشباب        ( عن الشباب يف العامل    ٢٠٠٧عام  زوكا، كبرية حمرري تقرير     

؛ والسيد ديفيد غوردون، رئـيس مركـز دراسـات الفقـر والعدالـة االجتماعيـة جبامعـة             )يف العامل 
لعلوم السياسية والعالقـات الدوليـة      لاملشارك  ستاذ  األكاريون،  . بريستول؛ واألستاذ خوليو ف   

للـشراكة الدوليـة    إيكيمنجيمـا، املـدير التنفيـذي        - يف جامعة ديالور؛ والـسيد دابيـساكي مـاك        
 .من أجل التنمية

، بــدأت اللجنــة مناقــشتها العامــة للبنــد الفرعــي، واســتمعت أيــضا التاســعة ةلــساجلويف  - ٣٠
، وإسـبانيا، واليابـان، والـصني، وجنـوب         )د األورويب االحتـا سـم   با(لبيانات أدىل هبا ممثلـو أملانيـا        

زانيا املتحدة، وشيلي، وإندونيسيا، ومجهورية كوريـا، ورومانيـا، ومـايل،           ـأفريقيا، ومجهورية تن  
 .وكذلك مراقبون عن ليتوانيا، وكندا، واملكسيك، ومالوي

انـات أدىل هبـا     فربايـر، اسـتمعت اللجنـة لبي      / شـباط  ١٣العاشرة املعقودة يف    اجللسة  ويف   - ٣١
ــنغالديش، واجلم  ــاكو، وب ــت اممثلــو هــاييت، ومون ــة، واألرجن ــة الليبي ــة العربي ــاراغواي، نيهريي ، وب

ــا، والربا      ــن كوبـ ــون عـ ــذلك مراقبـ ــامريون، وكـ ــا، والكـ ــامريون،   وزامبيـ ــر، والكـ ــل، وقطـ زيـ
 .املتحدة واململكة

ة، ومنظمـة األمـم     ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ممثلو كل من منظمة العمـل الدوليـ             - ٣٢
ــة    ــم والثقاف ــة والعل ــسكو(املتحــدة للتربي ــة   )اليون ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت ــة اللجن ، واللجن
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 آســيا، واللجنــة االقتــصادية  ومنطقــة البحــر الكــارييب واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب  
  .واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

التاليــة  املراقبــون عــن املنظمــات غــري احلكوميــة اتيانــيف نفــس اجللــسة أيــضا، أدىل ببو - ٣٣
ــدى  ــشاري ل ــصادي واالجتمــاعي  ذات املركــز االست ــساعدة  : اجمللــس االقت ــة مل الرابطــة الدولي

واملنتـدى األورويب للـشباب؛ واالحتـاد الـدويل املعـين      ) Pax Romana(  وبـاكس رومانـا  ؛املسنني
 .اطنون املتحدون من أجل تأهيل املنحرفنيبالشيخوخة؛ ورابطة املتقاعدين األمريكية؛ واملو

فربايــر، قــدم املقــرر اخلــاص املعــين  / شــباط١٣ احلاديــة عــشرة املعقــودة يف ةلــساجلويف  - ٣٤
 ٢٠٠٥/٩  االقتــصادي واالجتمــاعيتقريــرا، وفقــا لقــرار اجمللــس مبــسألة اإلعاقــة التــابع للجنــة

تحقيــق تكــافؤ الفــرص لدة بــشأن رصــد تنفيــذ القواعــد املوحــ  ٢٠٠٥يوليــه / متــوز٢١املــؤرخ 
 .ي الفلبني وإكوادوريف حوار مع ممثلَاملقرر اخلاص  مث شارك .للمعوقني

 
 من جدول األعمال) ب (٣اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة بشأن البند 

 
ــد      ــيم خلطــة عمــل مدري ــق إجــراء أول اســتعراض وتقي ــشيخوخة  طرائ ــة بال ــة املتعلق الدولي

 ٢٠٠٢ لعام

نائـب الـرئيس،    قـدم   فربايـر،   / شـباط  ١٦املعقـودة يف    للجنـة   ابعـة عـشرة      الر ةلساجلويف   - ٣٥
طرائـق إجـراء    ” امشروع قـرار معنونـ    ) اجلمهورية الدومينيكية (سعادة السيد فرانسيس لورنزو     

ــام       ــشيخوخة لعـ ــة بالـ ــة املتعلقـ ــد الدوليـ ــل مدريـ ــة عمـ ــيم خلطـ ــتعراض وتقيـ  “٢٠٠٢أول اسـ
(E/CN.5/2007/L.4)ِّالنص شفوياقام بتنقيح ت غري رمسية، ومشاورا م بناء على ، قد. 

ويف اجللسة نفسها، أُبلغت اللجنة بأنه ال تترتب على مـشروع القـرار آثـار يف امليزانيـة                  - ٣٦
 .الربناجمية

نظـر  ا. أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار بصيغته املنقحـة شـفويا          ويف نفس اجللسة   - ٣٧
 )٤٥/١القرار  اجلزء هاء،، الفصل األول

 
 بابالش

ممثــل الــسنغال، قــدم فربايــر، / شــباط١٦املعقــودة يف للجنــة  الرابعــة عــشرة ةلــساجلويف  - ٣٨
، وأنغـــوال، وأوكرانيـــا، )١(، وأملانيـــا، وأنـــدورا)١( ، وألبانيـــا)١(ســـتونياإإســـبانيا، وباســـم أيــضا  

ــا)١(، والربتغـــال)١(يرلنـــداأو ريـــة ، واجلمهو)١(، وتايلنـــد)١(، وبولنـــدا)١(، وبلغاريـــا)١(، وبلجيكـ
، وفنلنـدا،   )١(، والـسنغال، والـسويد    )١(، وسلوفينيا )١(، وسلوفاكيا )١(التشيكية، والرأس األخضر  

ــا ــا)١(وكيني ــرويج )١(، ومالطــة، واململكــة املتحــدة  )١(، وليربي ــاكو، والن ــسا، )١(، ومون ، )١(والنم
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. (E/CN.5/2007/L.5) ونقحـه شـفويا   “الـشباب ” مـشروع قـرار معنـون    )١(وهولنـدا، واليونـان  
، وإندونيــسيا، وأوكرانيــا،  )١(بعــد ذلــك، انــضمت إىل مقــدمي مــشروع القــرار أذربيجــان      و

ــ)١(، وجامايكـــا)١(وإيطاليـــا، وبنمـــا زانيا املتحـــدة، واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، ـ، ومجهوريـــة تنـ
، )١(، والكـامريون  )١(ومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، ورومانيـا، وزامبيـا، وفرنـسا، وقـربص           

 .، ومولدوفا)١(، واملغرب)١(والكونغو، )١(وكوستاريكا

ويف اجللسة نفسها، أُبلغت اللجنة بأنه ال تترتب على مـشروع القـرار آثـار يف امليزانيـة                  - ٣٩
 .الربناجمية

ويف اجللــسة الرابعــة عــشرة أيــضا، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار بــصيغته املنقحــة      - ٤٠
 ).٤٥/٢انظر الفصل األول، اجلزء هاء، القرار (شفويا 

 
  ملحق لربنامج العمل العاملي للشباب

فربايــر، قــدم رئــيس اللجنــة  / شــباط١٦املعقــودة يف للجنــة  الرابعــة عــشرة ةلــساجلويف  - ٤١
 .ورقة غري رمسيةيف ، ُعمم “ملحق لربنامج العمل العاملي للشباب”مشروع قرار معنون 

االحتـــاد ســـم با(انيـــا، البيانـــات الـــيت أدىل هبـــا ممثلـــو كوبـــا، وباكـــستان، وأمل عقـــب و - ٤٢
ــ(، أدلــت نائبــة الــرئيس، الــسيدة جــويس كافانــابو   )األورويب ببيــان ) زانيا املتحــدةـمجهوريــة تن

  .وصوبت مشروع القرار شفويا

ار آثـار يف امليزانيـة     ويف اجللسة نفسها، أُبلغت اللجنة بأنه ال تترتب على مـشروع القـر             - ٤٣
  الربناجمية

ــة مــشروع القــرار وأوصــت اجلمعيــة العامــة    الرابعــة عــشراجللــسة ويف  - ٤٤ ة، أقــرت اللجن
  .س االقتصادي واالجتماعيلباعتماده، من خالل اجمل

ــرار،     - ٤٥ ــشروع الق ــاد م ــو الو أوعقــب اعتم ــات ممثل ــة،   الدىل ببيان ــات املتحــدة األمريكي ي
  .زويال البوليفارية واجلمهورية العربية السوريةـفنمجهورية و
 

 من جدول األعمال) ب (٣ا اللجنة بشأن البند اإلجراءات اليت اختذهت
 

 الوثائق اليت ُنظر فيها يف إطار البند الفرعي

فربايــر، وبنــاء علــى اقتــراح الــرئيس، / شــباط١٦ الرابعــة عــشرة املعقــودة يف ةلــساجليف  - ٤٦
قـررت اللجنـة أن حتــيط علمـا مبـذكرة األمــني العـام الـيت أحــال هبـا تقريـر املقــرر اخلـاص املعــين          
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ــس ــد املوحــدة       مب ــذ القواع ــشأن رصــد تنفي ــة ب ــابع للجن ــة الت ــرص   لألة اإلعاق ــافؤ الف ــق تك تحقي
 ).٤٥/١٠٢ل، اجلزء هاء، املقرر وانظر الفصل األ ()٤(للمعوقني

 
األثـر والتحـديات والفـرص فيمـا يتعلـق          : عمالـة الـشباب   ”: املسائــــل املـستجدة    -جيم  

 “بالتنمية االجتماعية
من جدول األعمال يف جلستها احلادية عـشرة املعقـودة          ) ج (٣بند  نظرت اللجنة يف ال    - ٤٧
مـدير شـعبة الـسياسات والتنميـة يف         أدىل به   فرباير، واستمعت إىل بيان استهاليل      / شباط ١٣يف  

  .دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةالتابعة إلامليدان االجتماعي 

ــة مناقــشة عامــة بــش    - ٤٨ ــد ويف اجللــسة نفــسها، عقــدت اللجن مــن جــدول  ) ج (٣أن البن
، وإندونيــسيا، )االحتــاد األورويبســم با( أملانيــا وثلــأدىل هبــا مماألعمــال، واســتمعت إىل بيانــات 

 .والسنغال، وهولندا، وإسبانيا، وكذلك من املراقب عن اململكة املتحدة
 

 من جدول األعمال) ج (٣اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة بشأن البند 
 

 ظر فيها يف إطار البند الفرعيالوثائق اليت ُن

فرباير، قررت اللجنة بناء علـى اقتـراح        / شباط ١٦الرابعة عشرة املعقودة يف     اجللسة  يف   - ٤٩
األثر والتحـديات والفـرص     :  بشأن عمالة الشباب   ة العام ةناالرئيس، أن حتيط علما مبذكرة األم     

 .)٤٥/١٠٢ء هاء، املقرر انظر الفصل األول، اجلز( )٥(فيما يتعلق بالتنمية االجتماعية

 

__________ 
 )٤( E/CN.5/2007/4. 
 )٥( E/CN.5/2007/3. 
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 الفصل الثالث
 املسائل الربناجمية ومسائل أخرى  

مـــن جـــدول األعمـــال يف ) ج( ، و)ب( ، و)أ (٤ود الفرعيـــة نظــرت اللجنـــة يف البنـــ  - ١
 .٢٠٠٧فرباير / شباط١٤جلستها الثانية عشرة املعقودة يف 

 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤فترة السنتني عن ربنامج الأداء وتنفيذ   - ألف 

 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨برنامج العمل املقترح لفترة السنتني  - اءب 

، أدىل مـــدير شـــعبة الـــسياسات والتنميـــة يف امليـــدان  للجنـــة الثانيـــة عـــشرةةلـــساجليف  - ٢
ين دارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة، ببيـان اسـتهاليل يف إطـار البنـد               التابعـة إل  االجتماعي  

 . ورقتني غري رمسيتني عممتا على اللجنةه نظر اللجنة إىلووجِّ) ب(و ) أ (٤الفرعيني 
 

 معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية - جيم 
م مـدير معهـد األمـم املتحـدة لبحـوث التنميـة         ، قـدّ   للجنة أيـضا   الثانية عشرة اجللسة  يف   - ٣٧

 .٢٠٠٦  و٢٠٠٥االجتماعية تقرير املعهد عن أعماله خالل عامي 
 

 نةاإلجراء الذي اختذته اللج
 

 تسمية أعضاء جملس إدارة معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية

التاليــة أمســاؤهم لعــضوية ، قــررت اللجنــة تــسمية املرشــحني الثمانيــة ة نفــسهالــساجليف  - ٤
بيتــر برانــدت إيفــانز،  : ترشــيحهماجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعيليقــر  ،املعهــدإدارة جملــس 

ونغباخييـــت، وأنيكـــا ســـاندن، وزينيبيـــوركي تاديـــسي، ويـــاكني وروزالينـــد أيـــنب، وباســـوك ف
انظـر الفـصل األول، اجلـزء دال،    ( .سيلفانـسكايا  - إرتورك، وإليزابث جيلني، ومارينـا بافلوفـا  

 .)٤٥/١٠١املقرر 
 

 )ب (٣الوثائق الواردة يف إطار البند الفرعي 

 ،قـررت اللجنـة أن حتـيط علمـا         فرباير،/ شباط ١٦  الرابعة عشرة املعقودة يف   اجللسة  يف   - ٥
بناء على اقتراح الـرئيس، مبـذكرة األمـني العـام الـيت أحـال هبـا تقريـر جملـس إدارة معهـد األمـم               

 .)٤٥/١٠٢انظر الفصل األول، اجلزء هاء، املقرر  ()١(املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية
 

 )١( E/CN.5/2007/6. 
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 الفصل الرابع
 لسادسة واألربعني للجنةجدول األعمال املؤقت للدورة ا  

 مــن جــدول أعماهلـا يف جلــستها الرابعــة عــشرة املعقــودة يف  ٥نظـرت اللجنــة يف البنــد    - ١
وكــان معروضــا عليهــا جــدول األعمــال املؤقــت والوثــائق للــدورة  . ٢٠٠٧فربايــر / شــباط١٦

 ).E/CN.5/2007/L.2(السادسة واألربعني للجنة 

دول األعمـال املؤقـت والوثـائق لـدورهتا الـسادسة         ويف اجللسة نفسها، أقرت اللجنة ج       - ٢
 ).جيملفرع انظر الفصل األول، ا(واألربعني 
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 الفصل اخلامس
 اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا اخلامسة واألربعني  

، قــدمت نائبــة ٢٠٠٧فربايــر / شــباط١٦املعقــودة يف للجنــة الرابعــة عــشرة اجللــسة يف   - ١
، مــشروع تقريــر اللجنــة عــن دورهتــا اخلامــسة      )هولنــدا (ِهــدا سامــسون ، الــرئيس واملقــررة 

 .(E/CN.5/2007/L.1)واألربعني 

 .استكمالهبويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع التقرير وعهدت إىل املقررة  - ٢
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 الفصل السادس
 تنظيم الدورة  

 
 افتتاح الدورة ومدهتا  -ألف  

ربعــني يف مقــر األمــم املتحــدة هتــا اخلامــسة واألعقــدت جلنـــــة التنميــة االجتماعيــة دور  - ١
 وعقـــدت اللجنـــة . ٢٠٠٧فربايـــر / شـــباط١٦ إىل ٧ ومـــن ،٢٠٠٦مـــارس / آذار٢٢ يـــوم
 .)من اجللسة األوىل إىل اجللسة الرابعة عشرة(جلسة  ١٤
 

 احلضور -باء  
وحـضرها أيـضا مراقبـون      .  دولة من الدول األعضاء يف اللجنـة       ٤٤حضر الدورة ممثلو      - ٢
منظمـات تابعـة     ن دول غري أعضاء، وممثلون عـن      عدول أخرى أعضاء يف األمم املتحدة، و      ن  ع

ــون ،ملنظومــة األمــم املتحــدة  ــة ومنظمــات  عــ ومراقب ــة دولي ــة   ن منظمــات حكومي غــري حكومي
 .)Corr.1 و E/CN.5/2007/INF/1املشاركني يف الوثيقة بقائمة (وترد  .ومنظمات أخرى

 
 انتخاب أعضاء املكتب -جيم  

 أن تعقـد اللجنـة، فـور    ٢٠٠٢/٢١٠قرر اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي، يف مقـرره           - ٣
دورهتا العادية الالحقة بغرض وحيد هـو انتخـاب الـرئيس    لاختتام أي دورة عادية، أول جلسة      

وعمــال بــذلك املقــرر، انتخبــت اللجنــة بالتزكيــة يف جلــستها    .اجلديــد وســائر أعــضاء املكتــب 
فربايـــر /  شـــباط٧ وجلـــستها الثانيـــة املعقـــودة يف ٢٠٠٦مـــارس / آذار٢٢ األوىل املعقـــودة يف

 : أعضاء املكتب التالية أمساؤهم٢٠٠٧

 :الرئيس 

 )مجهورية إيران اإلسالمية ( َيزدي-دانِش مهدي   

 :نواب الرئيس 

 )اجلمهورية الدومينيكية (لورنزوفرانسيس   

 )هولندا (سامسونِهدا   

 )تنـزانيا املتحدةمجهورية  (كافانابوجويس   

 )أوكرانيا (بيكارتشوكفولودميري   



E/2007/26 
E/CN.5/2007/8  
 

07-25682 45 
 

ــودة يف    - ٤ ــة املعق ــسة الثاني ــر، / شــباط٧ويف اجلل ــدّ   فرباي ــرئيس، ِه ــة ال ــة نائب ا عّينــت اللجن
 .لدورةلسامسون، مقررة 

 
 جدول األعمال وتنظيم العمل -دال  

ــة ةلــساجلويف   - ٥ ــضا الثاني ــاء أي ــة بن ــد  علــى توصــية املكتــب،   ، أقــرت اللجن موضــوع البن
األثـر والتحـديات والفـرص فيمـا يتعلـق          : عمالة الـشباب  ” :، املسائل املستجدة  )ج (٣الفرعي  

الرئيس عن مناقشة البنـد الفرعـي      دراج املوجز املقّدم من     وافقت على إ  و،  “بالتنمية االجتماعية 
  .بالتقرير النهائي للجنةكمرفق 

ــدول األعمـــ     - ٦ ــة جـ ــرت اللجنـ ــسها، أقـ ــسة نفـ ــة   ويف اجللـ ــوارد يف الوثيقـ ــت الـ ال املؤقـ
E/CN.5/2007/1 وكان جدول األعمال كما يلي . بصيغته املنقحة شفويا: 

 .انتخاب أعضاء املكتب  - ١ 

 .إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى - ٢ 

االسـتثنائية  اجلمعية العامة   متابعة مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية ودورة          - ٣ 
 : والعشرينالرابعة

تشجيع العمالـة الكاملـة وتـوفري العمـل الالئـق       :املوضوع ذو األولوية )أ(  
 للجميع؛

ذات الـصلة املتعلقـة     استعراض خطـط األمـم املتحـدة وبـرامج عملـها             )ب(  
 :حبالة الفئات االجتماعية

 ؛ذوي اإلعاقةبرنامج العمل العاملي بشأن  ‘ ١’   

 اب؛برنامج العمل العاملي للشب ‘٢’   

 ؛٢٠٠٢خطة عمل مدريد الدولية املتعلقة بالشيخوخة،  ‘٣’   

 ؛القضايا والسياسات والربامج املتعلقة باألسرة ‘٤’   

ــستجدة  )ج(   ــسائل امل ــشباب ”: امل ــة ال ــر  : عمال ــر والتحــديات والف ص األث
 .“يتعلق بالتنمية االجتماعية فيما

 :املسائل الربناجمية ومسائل أخرى  - ٤ 

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤تنفيذ برنامج فترة السنتني أداء و )أ(  
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 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨برنامج العمل املقترح لفترة السنتني  )ب(  

 .معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية )ج(  

 .جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة  - ٥ 

  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا اخلامسة واألربعني  - ٦ 

، أقـرت اللجنـة تنظـيم    عقب البيان الذي أدىل به أمني اللجنة      ويف نفس اجللسة أيضا، و      - ٧
 . ، املرفق األول، بصيغته املنقحة شفوياE/CN.5/2007/1أعماهلا على النحو الوارد يف الوثيقة 

ــساجلويف   - ٨ ــرار اجمللــس   نفــسها ةل ــا لق ــة، وفق ــى ٢٠٠٦/١٨، وافقــت اللجن إدراج ، عل
عراض اللجنـة املوضـوع ذا األولويـة كمرفـق للتقريـر النـهائي               من الرئيس عن اسـت     املوجز املقّدم 

 .للجنة
 

 الوثائق -هاء  
علــى اللجنــة يف دورهتــا  املعروضــة تــرد يف املرفــق الرابــع هلــذا التقريــر، قائمــة بالوثــائق    - ٩

 .اخلامسة واألربعني
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 املرفق األول
تـوفري  ” ذي األولويـة     املوجز املقدم مـن الـرئيس بـشأن مناقـشة املوضـوع             

 “العمالة الكاملة وفرص العمل الالئق للجميع
 
يواجه العامل يف الوقت الراهن نقصا يف فرص العمل الالئـق، وهـو وضـع يتـسم ببطالـة              - ١

معدالهتا مرتفعة ومتزايدة، وعمالـة ناقـصة، ووظـائف سـيئة النوعيـة وغـري منتجـة، وعمـل غـري                     
ويف هـذا الـسياق،     . ، وعـدم املـساواة بـني اجلنـسني        آمن ودخل غري مضمون وانتقاص للحقوق     

فمـع أهنـا فتحـت     . فإن للعوملة آثارها اإلجيابية والسلبية على السواء بالنسبة القتصادات البلـدان          
فرصا جديدة للتنميـة، فإهنـا أسـهمت أيـضا يف إزالـة القيـود التنظيميـة علـى سـوق العمـل، ويف                        

ــذي أدى يف بعــض احلــ    ــر ال ــة، األم ــرص   إحــداث املرون ــنقص احلــايل يف ف االت إىل حــدوث ال
 .الالئق العمل

هذا، مع العلم بـأن اإلعـالن الـوزاري الـذي اعتمـد يف اجلـزء الرفيـع املـستوى للـدورة                       - ٢
، قـد وفـر منـربا الختـاذ إجـراء حمـدد             ٢٠٠٦املوضوعية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي عـام        

 أن تـسهم اللجنـة يف تنفيـذ هـذا اإلعـالن             وينبغـي . لتعزيز العمالة الكاملة وفرص العمـل الالئـق       
ويف هــذا . الــوزاري، وأن تكفــل وجــود تــرابط أكــرب فيمــا تقــوم بــه مــن عمــل يف هــذا الــصدد 

الصدد، فإننا مهما أكدنا على أمهية برنامج منظمة العمل الدولية املتعلـق بفـرص العمـل الالئـق               
ني وكــاالت األمــم املتحــدة ويلــزم مزيــد مــن التنــسيق الفعــال لألعمــال، بــ . فلــن نوفيهــا حقهــا

ــة يف      ــة اإلصــــالح اجلاريــ ــياق عمليــ ــري يف ســ واملؤســــسات األخــــرى علــــى الــــصعيد القطــ
 .املتحدة األمم

ويشكل توفري العمالة الكاملـة واملنتجـة وإجيـاد فـرص العمـل الالئـق للجميـع عنـصرين            - ٣
ألولويـة يف التعـاون   أساسيني للتنمية املستدامة يف مجيع البلـدان، وعليـه، ينبغـي أن تكـون هلمـا ا          

وتقتضي التحديات املتعلقة بتحقيق العمالة الكاملة وفرص العمـل الالئـق هنجـا شـامال               . الدويل
ويف مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــة ُوضــع هــدف   . علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل 

أن جعـل العمالـة     ذلك  . العمالة الكاملة واملنتجة على رأس جدول أعمال األمم املتحدة للتنمية         
الكاملة واملنتجة وتوفري فرص العمل الالئق للجميع هدفا مركزيا للـسياسات الوطنيـة والدوليـة               

 .أمر ال بد منه لبلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا وخاصة هدف احلد من الفقر

ين الـوطين   وُتعترب هتيئة بيئة مواتية تقوم على سياسات متكاملة ومترابطـة علـى الـصعيد              - ٤
وسعيا لتحقيق هذا اهلدف، ينبغي للسياسات علـى الـصعيد الـدويل، أن             . والدويل أمرا ضروريا  

وعليه ينبغـي إزالـة احلـواجز       . تدعم النمو، واحلد من الفقر، وتوفري فرص العمل الالئق للجميع         
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ى ذلـك،  وعالوة علـ  . التجارية مبا يكفل جلميع البلدان الوصول إىل األسواق على قدم املساواة          
تعد الدميقراطية واحلوكمة الرشيدة والبنية األساسية اجليدة ضـرورية لتهيئـة بيئـة مواتيـة للعمالـة        

 .الكاملة وفرص العمل الالئق للجميع

وتعترب البطالة سببا رئيسيا للفقر، يف حني ُتعترب العمالـة الكاملـة وفـرص العمـل الالئـق                   - ٥
احيـة ثانيـة، فـإن العـدد الكـبري للعـاملني الفقـراء             ومـن ن  . وسائل مهمة للتخفيف من حدة الفقر     

. ُيظهر بوضوح، أن العمـل بالنـسبة لكـثري مـن النـاس لـيس بكـاف لتـوفري سـبل العـيش الكـرمي                        
وهناك أيضا توافق يف اآلراء ناشئ مفاده أن النمو االقتصادي وحده ال يؤدي تلقائيا إىل تـوفري                 

 أنظمـة الـضمان االجتمـاعي ملـساعدة ذوي     وينبغي حتسني. كان ُيفترض سابقا   الوظائف، كما 
احلاجة، وينبغي أن تشمل تلك اجلهود توسيع نطاق معايري العمل وبـرامج احلمايـة االجتماعيـة                

 .لتشمل العاملني يف جمال االقتصاد غري الرمسي

وتشمل التحديات الرئيسية اليت تواجه توسيع نطاق العمالة اخنفـاض مـستويات النمـو               - ٦
ين معدالت االسـتثمار، وسـوء التخطـيط، وختلـف القطـاع الزراعـي، وارتفـاع                االقتصادي وتد 

ــارات، وضــعف          ــدة امله ــة وقاع ــدة التكنولوجي ــستوى القاع ــدين م ــسكان، وت ــو ال ــدالت من مع
ومتثـل الـتغريات يف     . املؤسسات العامـة، ورابطـات العمـال واجملتمـع املـدين، فـضال عـن الفـساد                

مارسات اإلدارية اجلديدة، وتنظـيم العمـل، فـضال عـن           تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وامل   
ضرورة مواكبة املعرفة واملهارات لألنشطة االقتصادية املتغرية، حتديات أيضا فيما يتعلـق بتـوفري         

 .فرص العمل

وينبغي النظر يف الـسياسات الوطنيـة الراميـة إىل حتقيـق العمالـة الكاملـة وفـرص العمـل                    - ٧
وجيـب أن تقتـرن   . ع مراعـاة عـاملي الطلـب والعـرض علـى الـسواء      الالئق، بطريقة متكاملـة، مـ    

ــدريب املهــين         ــى الت ــشديد عل ــادة الت ــع زي ــوفري الوظــائف، م ــارات بت التحــسينات يف جمــال امله
ويلــزم وضــع سياســات لتــشجيع النمــو واالســتثمار وتنميــة املؤســسات الــصغرية، مــن . والــتقين

سـتثمار واحلـصول علـى القـروض، مبـا يف         وُيعـد اال  . أجل توسيع نطاق فرص العمالة وحتـسينها      
ذلك القروض املتناهية الصغر أساسيا أيضا من أجل النمو وتـوفري الوظـائف؛ وتـشمل العناصـر                 
األخــرى تــوفري خــدمات العمالــة، وحــصول العــاطلني علــى التعلــيم والتــدريب املهــين، وتــوفري   

 القطــاع الزراعــي واملنــاطق ويلــزم إيــالء اهتمــام علــى ســبيل األولويــة إىل . احلمايــة االجتماعيــة
وينبغي أن ترمي سياسات سـوق العمـل النـشطة          . الريفية، حيث يعمل أغلبية الفقراء من الناس      

 .إىل تيسري التكيف السلس مع التغريات اليت حيدثها حترير التجارة والعوملة

وقــد قطــع التــزام يف الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة الــيت عقــدت يف جنيــف عــام     - ٨
، مبــا يكفــل يف مجلــة أمــور أن تعكــس سياســات االقتــصاد الكلــي وتتــضمن بالكامــل،   ٢٠٠٠
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وقـد اُتفـق آنئـذ علـى أن تعيـد البلـدان تقيـيم سياسـاهتا يف            . هديف منو العمالة، واحلـد مـن الفقـر        
جمال االقتصاد الكلي حسب االقتضاء، بغـرض توليـد مزيـد مـن العمالـة واحلـد مـن مـستويات                      

يؤسـف لـه،    وممـا .  خفض معدالت التضخم واإلبقاء علـى تلـك املعـدالت   الفقر مع السعي إىل   
أنه مل يتم إال إحراز تقدم حمدود صوب هذين االلتزامني كما أن التحديات الـيت تواجـه حتقيـق                   

 .العمالة الكاملة وتوفري فرص العمل الالئق ال تزال مهولة

اليـــة وأهـــداف وجيـــب علـــى مقـــرري الـــسياسات النظـــر لـــيس فقـــط يف األهـــداف امل  - ٩
ويف ضـوء مـا لـربامج       . االستقرار لسياسات االقتصاد الكلـي، وإمنـا أيـضا يف أثرهـا االجتمـاعي             

االستقرار األخرية من أثر غري موات على العمالة واحلمايـة االجتماعيـة، مثـة وعـي متزايـد اآلن                   
رهــا للتوصــل إىل تــسوية، علــى مــستوى الــسياسات، لقــوى الــسوق، مــع تــوفري العمالــة باعتبا  

وتعترب سياسة االقتصاد الكلـي أداة مهمـة لتوليـد العمالـة وتنميتـها، وينبغـي                . ضرورة اجتماعية 
أن ُيعطى لتوفري العمالـة الكاملـة وفـرص العمـل الالئـق دور أبـرز يف سياسـة االقتـصاد الكلـي،                        

وعلــى الــرغم مــن أن كــثريا مــن احلكومــات  . وأال ُيعاملــها باعتبارهــا مــن األهــداف التكميليــة 
درج العمالة الكاملـة واحلمايـة االجتماعيـة باعتبارمهـا مـن أهـداف سياسـاهتا النقديـة واملاليـة،                    ت

 .فإهنا تويل درجات متباينة من حيث األولوية واألمهية هلذين اهلدفني مقارنة بأهداف أخرى

وتستطيع السياسات النقديـة واملـصارف املركزيـة أن تـسهم يف توليـد العمالـة، وذلـك                   - ١٠
وميكـن  . رئيسية عن طريق سياسات سعر الصرف وسـعر الفائـدة وسياسـات القـروض             بصورة  

للـــسياسات النقديـــة الـــسليمة أن تـــشجع علـــى الثقـــة يف االقتـــصاد كمـــا تـــشجع املـــدخرات    
ومـع ذلـك، فمـع زيـادة        . واالستثمارات اخلاصة، وبذلك تسهم يف منو االقتصاد وتوفري العمالة        

سات املالية الدولية تنظر بصورة متزايـدة إىل التـدخل املباشـر            حترير السياسات املالية، فإن املؤس    
ويتمثـل  . من جانب املصارف املركزية للتأثري يف أسعار القروض والفائـدة بأنـه أمـر غـري مالئـم      

أحد التحديات الرئيسية للسياسات النقدية يف تقلب تدفقات رأس املال، اليت مـا فتئـت تقتـرن                 
وقد أدت هـذه التقلبـات يف بعـض البلـدان إىل إحـداث أزمـات                . بعملية حترير السياسات املالية   

 .مالية كبرية، مبا يف ذلك زيادة البطالة، ومنو القطاع غري الرمسي

وعــادة مــا تعتــرب سياســات االقتــصاد الكلــي اســتقرار األســعار أمــرا ضــروريا لتحقيــق     - ١١
ومـن  . العمالـة الكاملـة   اهلدف األعـم املتمثـل يف اسـتقرار االقتـصاد ككـل، مبـا يف ذلـك حتقيـق                    

ناحية ثانية، مل يساعد اسـتقرار األسـعار يف كـثري مـن احلـاالت علـى هتيئـة بيئـة للنمـو املـستدام                         
والواقــع أن التــضخم املــنخفض واملــستقر، والــذي ُيفتــرض أن . ومــستويات كافيــة مــن العمالــة

طؤ النمـو وازديـاد     يدعم النمو االقتصادي يف املدى الطويل، رمبا أدى يف بعض احلاالت إىل تبا            
ولئن كانت بـرامج اسـتقرار االقتـصاد الكلـي والتكيـف اهليكلـي تـساعد علـى خفـض                    . البطالة
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نــواحي العجــز يف امليزانيــة، واإلبقــاء علــى التــضخم ضــمن احلــدود املقبولــة، فــإن هــذه التــدابري  
ويف حـاالت أخـرى، ميكـن أن يـؤدي خفـض            . تنجح يف زيادة معدالت النمـو زيـادة كـبرية          مل
لتضخم من خالل السياسات النقدية املتشددة إىل ارتفـاع أسـعار الـصرف الفعليـة، ممـا يـؤدي             ا

إىل خفــض القــدرة التنافــسية للــصادرات، ويــشجع علــى اختــراق الــواردات لألســواق، وحتــول 
توزيع املوارد جتاه القطاعـات غـري التبادليـة، مـع مـا يـستتبع ذلـك مـن حـدوث أثـر سـليب علـى               

 .ا تبني يف منطقيت الشرق األوسط ومشال أفريقياالعمالة والنمو، كم

ففي بعـض البلـدان     . ولألوضاع اهليكلية أثر قوي على آفاق توليد العمالة يف االقتصاد          - ١٢
ولكـي  . واملناطق، قد يلزم تغيري هيكلي حيث تنعدم الصلة بني االقتصاد الفعلي والقطاع املـايل         

 بالعمالـة والنمـو، حيتـاج القطـاع املـايل إىل حتـسني              تؤثر السياسة النقدية على األهداف املتعلقـة      
وباإلضــافة إىل ذلــك، تلــزم معاجلــة  . لكــي يقــوم بــدور فعــال يف حفــز املــسائل النقديــة واملاليــة  

حتقيق توازن بني سـيطرة القطـاع العـام وتنميـة القطـاع اخلـاص؛               : القضايا اهليكلية، مبا يف ذلك    
صادات أكثـر تنوعـا؛ وفـتح االقتـصادات املنغلقـة أو            والتحرك من االعتماد علـى املـوارد إىل اقتـ         

 .الذاتية التركيز؛ وحترير نظم أسعار الصرف اجلامدة

وميكن أن تكون للحماية االجتماعية واحلـوار االجتمـاعي آثـار إجيابيـة علـى االقتـصاد               - ١٣
 دخـالً  الكلي وبذا ميكنهما اإلسـهام يف زيـادة اإلنتاجيـة؛ وميكـن للحمايـة االجتماعيـة أن تـوفر              

مستقرا يعمل على تلطيف أثر التقلبات الدورية يف االقتصاد؛ وميكن لنظم الدعم اليت مـن هـذا                 
القبيل أن تساعد على اإلبقـاء علـى مـستويات الطلـب والنمـو االقتـصادي ممـا ميكـن أن يـسهم                

كما ميكن للحماية االجتماعية أيضا أن تؤدي إىل حتـسني حركـة         . يف إجياد فرص عمل جديدة    
 العاملة وذلك بتوفري ضمان الدخل الذي يساعد على اسـتقرار االقتـصاد وتيـسري عمليـات                 اليد

ومـن ناحيـة ثانيـة، حـدث خفـض يف احلمايـة االجتماعيـة        . االنتقال والتكيـف يف سـوق العمـل    
 .نتيجة للجهود املبذولة لتوفري االستقرار لالقتصاد الكلي

ستغالل يف جـدول أعمـال العمـل الالئـق،          وال تزال احلماية االجتماعية ركنا ناقص اال       - ١٤
فمـن شـأن    . وينبغي أن تصبح التحويالت االجتماعية أداة أساسية للتنمية املستندة إىل التضامن          

التحويالت االجتماعية أن تدعم أكثر الناس فقرا وأن تقلل من عـدم املـساواة يف الـدخل ومـن                   
اإلرادة السياسية ملعاجلة أوجـه الـضعف،   وُيعترب تنفيذ التحويالت مؤشرا جليا على توفر   . الفقر

ــر إجيــايب علــى التــسجيل باملــدارس،    . وتقــدمي الــدعم إىل أفقــر النــاس  ــة أث ــة االجتماعي وللحماي
واحلضور، واألداء، واحلصول على الرعاية الصحية وُحسن التغذيـة، يف حـني تـسهم املعاشـات         

 .التقاعدية الشاملة يف احلد من الفقر بني املسنني
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 أن االستثمار يف جمال احلماية االجتماعية قد يكون ضئيال جدا مقارنـة مبجموعـة               ومع - ١٥
النتائج اإلجيابية اليت يسفر عنها، فال تزال هناك شواغل بشأن القدرة على تكبـد تكلفـة بـرامج                  

وينبغي أن يتم بصورة تدرجيية توسـيع نطـاق الـنص املتعلـق بالـضمان               . احلماية االجتماعية هذه  
ويعـد ذلـك مـسألة      . نهج يستند إىل احلقوق، حبيث يشمل العمال غـري النظـاميني          االجتماعي ك 

حياة بالنسبة لكثري مـن الفقـراء، الـذين ميارسـون أي عمـل، دعـك مـن ممارسـة العمـل الالئـق،                        
حيث ال يوجـد إال القليـل مـن شـبكات األمـان يف بعـض البلـدان، كمـا أن احتمـاالت العـيش                      

 .لة جداالكرمي خارج القطاع الرمسي ضئي

وميكن للحوار االجتمـاعي مـن خـالل الـشراكات بـني احلكومـات والقطـاع اخلـاص،                   - ١٦
ومنظمات العمـل، ونقابـات العمـال، أن يـسهم يف اجلهـود اجلماعيـة القويـة املبذولـة مـن أجـل            

كمــا ميكــن للحــوار االجتمــاعي مــن خــالل املــساومة الثالثيــة    . تــوفري العمالــة والعمــل الالئــق 
ــر     األطــراف، أن يــ ــشركاء االجتمــاعيني مــن أجــل التخفيــف مــن أث صبح قــوة اســتقرار بــني ال

ويـساعد ذلـك أيـضا علـى        . التضخم ويف طلبات املساومة من أجل الوصـول إىل أجـور واقعيـة            
التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بــشأن اإلصــالحات الراميــة إىل حتــسني ســوق العمــل مــع احملافظــة 

وكاالت املاحنة واملنظمات غري احلكوميـة الـشركاء مـن    وينبغي أن تشجع ال   . على محاية العمال  
أصــحاب املــصلحة املتعــددين واجلهــود املــشتركة الــيت تبــذهلا احلكومــات واملــواطنني، ونقابــات  

ــة  ــاء     . العمــال، واملنظمــات التجاري ــدعم يف جمــال بن ويف هــذا الــصدد، مثــة حاجــة إىل تقــدمي ال
ة عــن إعــداد وتنفيــذ سياســات شــاملة يف القــدرات يف الــوزارات واملؤســسات املــسؤولة مباشــر

 .اجملال االجتماعي ويف جمال العمالة

وينبغــي التــشديد علــى أمهيــة القطــاع اخلــاص مــن أجــل تــوفري فــرص العمــل املــستدامة   - ١٧
ــة ــة للمؤســـسات الـــصغرية     . واملنتجـ ــة املواتيـ ــشاريع، والبيئـ ــة املـ ــر يف تنميـ ــضا النظـ وينبغـــي أيـ

والطرق املعتمدة على كثافـة اليـد العاملـة، وسياسـات سـوق             واملتوسطة، والتثقيف والتدريب،    
العمل املرنة، واألمن الوظيفي وتوفري احلرية ألصحاب األعمـال يف تـشغيل العـاملني وفـصلهم،                

، وتــوفري )“املرونــة مــع الــضمان ”(مــع كفالــة الــدخل املــضمون والعمالــة املــضمونة للعــاملني   
 وُينـادى أيـضا بإجيـاد حـوافز لتـوفري العمالـة، عـن               .سياسات فعالة لسوق العمل، وإدارة التغيري     

طريــق االســتثمار يف القطاعــات املنتجــة، ونقــل التكنولوجيــا، واالئتمانــات الــصغرية والقــروض 
 .املتناهية الصغر وتشجيع العمالة يف األرياف، فضال عن برامج األشغال العامة

 اليت يواجهها كثري من البلـدان،       ويعد توفري الوظائف مهما ملعاجلة التحديات اجلغرافية       - ١٨
. مبا فيها شيوخة السكان واألعـداد الكـبرية مـن الـشباب الـذين يبلغـون سـن االلتحـاق بالعمـل            

وهناك قلق كبري من نقص فـرص العمالـة بالنـسبة للفئـات االجتماعيـة املهمـشة مثـل الـشباب،                      
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مالــة يف كــثري مــن ولــئن كانــت املــرأة قــد حققــت تقــدما يف جمــال الع . وكبــار الــسن، والنــساء
 .البلدان، فإن التمييز القائم على نوع اجلنس ما برح مستمرا يف جمال العمالة

ويعتـرب ازديــاد طـول العمــر عــامال إجيابيـا كمــا ميثــل حتـديا علــى حــد سـواء لكــثري مــن       - ١٩
ــدان ــة         . البل ــوال الالزم ــنقص األم ــسن مواصــلة العمــل نظــرا ل ــار ال ــى كب ــتعني عل ــا ي فكــثريا م

ويعتــرب تــوافر العمــل لكبــار الــسن مــن العمــال دون تفــرغ مهمــا، بقــدر مــا تعــد   . للمتقاعــدين
 .احلماية االجتماعية، من قبيل املعاشات والرعاية الصحية، مهمة أيضا

ونتيجــة للتغــيري الــدميغرايف وضــغوط العوملــة، هتــاجر أعــداد متزايــدة مــن النــاس داخــل     - ٢٠
ة اليد العاملـة ظـاهرة مهمـة ومتزايـدة يف شـىت             وتعد حرك . بلداهنا وعرب احلدود من أجل العمل     
ولئن كـان مـا يقـرب مـن نـصف سـكان العـامل العـاطلني               . أرجاء العامل، وال سيما بني الشباب     

ومل يــؤد النمــو . مــن الــشباب، يواجــه الــشباب يف كــثري مــن البلــدان نقــصا شــديدا يف الفــرص  
ف جديدة، ممـا أثـر بـشكل خـاص         االقتصادي على مدى العقود القليلة املاضية، إىل توفري وظائ        

وتعد بطالة الشباب املرتفعة يف البلدان الناميـة، إىل جانـب الرتاعـات والرغبـة يف             . على الشباب 
حتسني أسباب معيشتهم، بني األسـباب الرئيـسية الرتفـاع معـدالت حـراك الـشباب وال سـيما                   

 .من بني خرجيي الكليات

, للبلـدان املـستقبلة واملرسـلة علـى الـسواء     وتوفر حركة اليـد العاملـة ميـزات ومـساوئ       - ٢١
ــة     ــوازن يف االختالفــات الدميغرافي ــد . وميكــن أن تــساعد حركــة الــسكان علــى إحــداث ت وتول

حركــة اليــد العاملــة أيــضا حتــويالت مهمــة جــدا القتــصادات كــثري مــن البلــدان الناميــة، وهــي   
اليــة الــيت مــن هــذا القبيــل أن وتــستطيع التــدفقات امل. تتجــاوز أحيانــا املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة

. تساعد على خفض حدة الفقر، ومثة دالئل على أهنا ميكن أن تسهم يف تنميـة البنيـة األساسـية              
وعـــالوة علـــى ذلـــك، يكتـــسب العـــاملون يف اخلـــارج مهـــارات ويقومـــون بتنميتـــها، وميكـــن  

املعرفـة  استخدامها حلفز النمو االقتصادي داخـل بلـداهنم، واسـتحداث شـبكات مفيـدة لتبـادل          
غــري أنــه ميكــن أن تــسبب اهلجــرة مــساوئ كــبرية تنــشأ بــسبب االنفــصال    . وتنظــيم املــشاريع

االضطراري للعائالت لفترات ممتدة من الزمن، على أنه مل يتم بعد فهم اآلثار الكاملة للـهجرة                
ــسهم،          ــاجرين أنفـ ــى املهـ ــاجرين، وعلـ ــر املهـ ــى أسـ ــستقبلة، وعلـ ــلة واملـ ــدان املرسـ ــى البلـ علـ

 .كامال فهما

ويف عامل تنتقل فيـه حبريـة عـرب احلـدود البـضائع ومبـالغ ماليـة كـبرية، ينبغـي أن تكـون                   - ٢٢
لدى الناس القدرة على التنقل هم أيضا؛ وينبغي أن تكون لديهم القدرة على فعـل ذلـك علـى                   

ــا     ــا ومالي ــهم مادي ــهم ومحايت ــضمن أمن ــصفة    . حنــو ي ــد املن ــب القواع ــتعني أن توجــد إىل جان وي
وينبغـي تعزيـز التعـاون      . عايري العمل الدولية، قواعد مماثلة حلركة النـاس عـرب احلـدود           وااللتزام مب 
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ــدان املقــصد    ــشأ وبل ــدان املن ــني بل ــامالت     . ب ــاجرين، وال ســيما الع ــة العمــال امله ــضمان محاي ل
ــؤدي إىل اســتبدال الوظــائف،      . املهــاجرات ــد ت ــرغم مــن املخــاوف مــن أن اهلجــرة ق وعلــى ال

 انفـصال األسـر ملـدة طويلـة، وأن حركـة اليـد العاملـة قـد زادت               وخفض األجور، وتتسبب يف   
فـالتحويالت املاليـة    . من الدخل واإلنتاجية سـواء بالنـسبة إىل البلـدان الناميـة أو املتقدمـة النمـو                

تساعد علـى زيـادة اسـتهالك األسـرة، وغالبـا مـا تـستخدم للتعلـيم والرعايـة الـصحية، ومـن مث                     
هم تنسيق سياسات اهلجـرة الـيت متكـن مـن إعـادة مشـل األسـر،         ومن امل . تسهم يف تقليص الفقر   

ومثـــة أيـــضا حاجـــة إىل شـــراكات وبـــرامج ثنائيـــة لتمويـــل التنميـــة الزراعيـــة ســـعيا إىل إبطـــاء   
 .اهلجرة تدفقات

ويف العديد من البلدان الناميـة، ال ميكـن للقطـاع العـام اسـتيعاب العمـال ذوي التعلـيم               - ٢٣
ــا مــا تكــون سي . العــايل اســات اهلجــرة يف البلــدان املــستقبلة للمهــاجرين منحــازة لــذوي    وغالب

وتــسهم هــذه العوامــل يف هجــرة ذوي املهــارات العاليــة والتعلــيم العــايل إىل   . املهــارات العاليــة
ومــن بــني الوســائل التقــاء نــزوح   . “نــزوح األدمغــة”اخلــارج، وهــي اهلجــرة املعروفــة باســم   

مـايل يغـري العمـال بـالعودة إىل أوطـاهنم، وإعـداد       األدمغة والعمل على اخلسارة، إنـشاء جممـع     
 . برامج تزيد من منافع املواطنني ذوي التعليم العايل العائدين إىل أوطاهنم

ففــي الربازيــل، . وهنـاك عــدة ممارســات جيـدة تتعلــق بالعمالــة الكاملــة والعمـل الالئــق    - ٢٤
ت نقديـــة صـــغرية إىل  يقـــدم حتـــويالBolsa Familiaمــثال، برنـــامج لألجـــور العائليـــة يــسمى   

مليون أسرة منخفضة الدخل ويستهدف على املدى البعيد تقليص الفقـر بتحقيـق زيـادات          ١١
ويف حالـة بلـد آخـر، كـان لالسـتراتيجيات الـسابقة             . يف رأس املال البشري بـني األسـر الفقـرية         

 وبـرز اقتـراح   .تأثري حمدود على احلد من البطالة، وكانت منافعها املستدامة أقل بالنسبة للفقراء     
قُدم مؤخرا بشأن منحة تـشكل دخـال أساسـيا للجميـع، باعتبـاره منوذجـا للممارسـات اجليـدة                    

ومبقتـضى هـذا االقتـراح ُيعطـى        . لتخفيف وطأة الفقر، ولتمكني الفقـراء مـن حتـسني معايـشهم           
ومن األمثلـة األخـرى يف هـذا        . كل مواطن منحة نقدية شهرية حىت يبلغ سن املعاش التقاعدي         

 يـوم   ١٠٠دد، إنشاء برنامج وطين لضمان العمالة الريفية يـوفر لفـرد بـالغ يف عائلـة ريفيـة                   الص
واهلـدف الرئيـسي هلـذا الربنـامج هـو تـوفري       . عمل مدفوعة األجـر علـى أسـاس مـضمون سـنويا       

شبكة ضمان اجتماعي للفئات املستـضعفة، وتعزيـز األمـن املعيـشي يف املنـاطق الريفيـة، بتـوفري                   
 . ر من خالل أشغال ترسي قاعدة البنية األساسيةفرص العمل بأج

وختاما فإن مجيع األفراد، بغض النظـر عـن العمـر، أو اجلـنس، أو العـرق، أو العنـصر،                   - ٢٥
علمـا بـأن العمـل الالئـق واملـساواة      . أو اإلعاقـة هلـم احلـق يف تكـافؤ الفـرص ويف العمـل الالئـق       

وينبغـي يف هـذا الـصدد    .  واألمـن، واالسـتقرار   مهمان للتنمية االقتصادية، واجملتمعات الـشاملة،     
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التأكيد على أمهية الركائز األربع لربنامج العمل الالئق، أال وهي العمل املنـتج واملنتقـى حبريـة،                 
وينبغـي  . واحلق يف العمل ومعايري العمل األساسية، واحلمايـة االجتماعيـة، واحلـوار االجتمـاعي       

 األداء االقتــصادي مــع العدالــة االجتماعيــة، مهيئــا لربنــامج العمــل الالئــق أن يــستهدف موازنــة
وختاما، فإن عدم التصدي للبطالـة واالفتقـار إىل العمـل الالئـق      . بذلك بيئة مؤاتية ملعاجلة الفقر    

 . يعرضان اإلنسانية واالستقرار والسالم العاملي للخطر
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 املرفق الثاين
تعلقـة بتنفيـذ خطـة      املوجز املقـدم مـن الـرئيس ملـا دار يف حلقـة النقـاش امل                 

 عمل مدريد الدولية املتعلقة بالشيخوخة
ــدان       - ١ ــشيخوخة متــضي خبطــوات ســريعة يف بعــض البل ــرغم مــن أن معــدالت ال علــى ال

وخبطــوات أبطــأ يف بلــدان أخــرى، فــإن مجيــع املــشاركني يف حلقــة النقــاش قــد اتفقــوا علــى أن 
وكان مـن بـني املـسائل اخلاصـة         . يةشيوخة السكان تشكل حتديا رئيسيا، ال سيما للبلدان النام        

اليت أُثريت، متكني املسنني من القيـام بـدور فعـال يف التنميـة، وتـأمني صـحة وعافيـة النـاس مـع                        
 . تقدمهم يف العمر، وهتيئة بيئات أكثر دعما ومؤاتاة للشيوخ من السكان

اسـعة  وأكد املشاركون يف احللقـة علـى أن آثـار الـشيوخة علـى اجملتمعـات هـي آثـار و                     - ٢
االنتشار مما ينطوي على آثار مهمـة علـى مجلـة أمـور، منـها النمـو االقتـصادي، وُنظـم الرعايـة                       

وعليـه،  . الصحية، وتدابري احلماية االجتماعية، وسـوق العمـل، واألسـر، واجملتمعـات، والعوملـة             
، واألهــداف الرئيــسية  ٢٠٠٢يــتعني تقويــة الــروابط بــني خطــة عمــل مدريــد للــشيخوخة،        

لدولية، مثل اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر، واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وبرنـامج                  للسياسات ا 
فمثل هذه الروابط مـن شـأهنا تـضمني         . العمل الالئق، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

 . الشيخوخة يف املناقشات املتعلقة بالسياسات يف هذا الصدد

أوهلــا يتعلــق بــاألمن . خوخة الفاعلــةوقــد بــرزت ثالثــة جمــاالت رئيــسية ضــرورية للــشي - ٣
املايل، سواء يف شكل معاشـات تقاعديـة اجتماعيـة غـري قائمـة علـى االشـتراكات أو يف شـكل                      
نظم تقليدية للحماية االجتماعية القائمة على االشتراكات، حبيث يكون للمسنني دخـل ثابـت              

باعتبارهـا عبئـا ماليـا، ينبغـي        وبدال من النظر إىل املعاشات التقاعدية االجتماعية        . يعيشون عليه 
النظر إليها باعتبارها اسـتثمارا مهمـا يف التنميـة، يعـود بالفوائـد علـى األسـر واجملتمعـات احملليـة                     

وأما اجملال الثاين فيتعلـق بتعزيـز الـصحة، مبـا يف ذلـك التأكيـد علـى الرعايـة                    . واالقتصاد عموما 
ة، فضال عن التدريب املناسـب ملقـدمي الرعايـة          الوقائية واملعاجلة الفعالة للحاالت املرضية املزمن     

ــة، ودعــم مقــدمي       ــة املرتلي ــشيخوخة، والتوســع يف خــدمات الرعاي ــصحية يف ســياق طــب ال ال
والشيخوخة املتمتعة بالصحة ال حتسن نوعيـة حيـاة الـشخص، فحـسب، بـل               . الرعاية ألسرهم 

وأما اجملـال الثالـث     . واردهاإهنا أيضا أعلى مردودا بكثري لنظم الصحة العمومية وأقل استرتافا مل          
فيتعلق مبشاركة املـسنني ومتكينـهم حبيـث ميكـن أن يكـون هلـم صـوت مـسموع يف الـسياسات                      

وميكـن ملنظمـات املـسنني تـوفري        . والربامج اليت تتعلـق هبـم، بـدال مـن ختطـيهم والتمييـز ضـدهم               
صول النـاس   نقطة انطالق للمشاركة يف احلوار حول السياسات، واملساعدة أيضا يف ضمان ح           

 . على ما يستحقون من منافع وخدمات



E/2007/26
E/CN.5/2007/8

 

56 07-25682 
 

ــامج عمــل مدريــد،       - ٤ ــرأي علــى أن التطبيــق النــاجح لربن وكــان هنــاك توافــق عــام يف ال
سيما يف البلدان النامية، يعتمد على تنمية القـدرات الوطنيـة علـى تنفيـذ الـسياسات املعنيـة                    وال

بلدان املتقدمة النمو، واجملتمـع املـدين،       وحتقيقا هلذه الغاية، ميكن للحكومات يف ال      . بالشيخوخة
واملنظمـــات الدوليـــة، أن تـــساعد يف تـــوفري التـــدريب واخلـــدمات االستـــشارية خـــالل عمليـــة  

 .والتقييم املراجعة
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 املرفق الثالث
مـن  ) ج (٣املوجز املقدم من الرئيس ملا دار يف حلقة النقاش بشأن البنـد       

لتحديات والفرص فيما يتعلق    األثر وا : عمالة الشباب ”جدول األعمال،   
 “بالتنمية االجتماعية

األثــر والتحــديات والفــرص : عمالــة الــشباب”أبــرزت مــذكرة األمانــة العامــة املعنونــة  - ١
ــة  ــة االجتماعي . العناصــر الرئيــسية هلــذا املوضــوع وأثــارت نقاطــا للنقــاش   “ فيمــا يتعلــق بالتنمي

يــة للتنميــة االجتماعيــة مــن خــالل  وركــزت املــذكرة علــى مــا لعمالــة الــشباب مــن أمهيــة حمور 
إســـهامها يف التخفيـــف مـــن وطـــأة الفقـــر، واالنـــدماج االجتمـــاعي، واحلـــوار بـــني األجيـــال،  

 . واملواطنة، والتضامن

ومت التسليم بأن الشباب ميثلون بالنسبة للمجتمع أمل املستقبل وطاقاته، ومن مث يـتعني               - ٢
ويتــضح إحلــاح معاجلــة . نميــة االجتماعيــةأن تكــون لعمالــة الــشباب الــصدارة يف سياســات الت 

مسألة عمالة الشباب من تلك األعداد الكبرية من الشباب الذين ليسوا حاليـا يف التعلـيم وغـري                  
وبدون توفري فرص عمل كافية ومالئمة للشباب يصبح وضعهم أكثـر تعرضـا             . ملتحقني بعمل 

لكفاية لتحدي عمالة الـشباب     كما أن عدم التصدي مبا فيه ا      . للتهميش واالستبعاد االجتماعي  
 . ميكن أن يفرض على اجملتمع تكاليف اقتصادية وغري اقتصادية كبرية

 مليـــون طفـــل يف العـــامل يعملـــون يف ظـــروف بائـــسة وال يـــذهبون إىل ٢١٨وهنالـــك  - ٣
علما بأن األطفال الذين ال يتلقون قسطا من التعليم تكون فـرص العمـل بالنـسبة هلـم           . املدرسة

وال بـد مـن     .  حمدودة بشدة، ويـرجح أن يقعـوا يف شـرك دورة الفقـر عـرب األجيـال                 يف املستقبل 
إعطــاء أولويــة للتعلــيم حــىت يتــسىن للــشباب احلــصول علــى التعلــيم واملهــارات املناســبة لــسوق  

ويف هـذا الـصدد، فــإن التـدريب املهـين ضـروري ضــرورة حيويـة إلجيـاد نظـام تعليمــي         . العمـل 
 أن تستجيب نظم التعليم ملا يطرأ من تغريات يف سـوق العمـل،              ويتعني. قوي وقابل لالستمرار  

 .كما يتعني تعزيز االستراتيجيات التعليمية مبا يتيح التعليم والتدريب جلميع الشباب دون متييز

هذا، مع العلم بـأن هتيئـة بيئـة للعمـل الالئـق للـشباب تتطلـب اختـاذ العديـد مـن الـُنهج              - ٤
ــة ــثال،  . املختلف ــضروري، م ــة  فمــن ال ــشجيع احلوكم ــسعى إىل   Governance ت ــيت ت ــيدة ال  الرش

ومن الضروري، يف الوقت نفـسه، بـالنظر    . القضاء على الفقر وإىل حتقيق االندماج االجتماعي      
إىل العالقة بني بطالة الشباب وبطء النمو االقتصادي، حتقيـق منـو اقتـصادي قـوي يتـيح جلميـع                    

 . الشباب فرصا للعمل الالئق
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ــة الــشباب تركــز علــى تــوفري     وقــد قــام عــد  - ٥ د مــن البلــدان بوضــع اســتراتيجيات لعمال
التــدريب والــتمهني، والوظــائف، مــع التركيــز بــشكل خــاص علــى األقليــات اإلثنيــة والــشباب  

ويعمـل العديـد مـن البلـدان علـى خفـض        . الذين يفتقـرون إىل املهـارات املناسـبة لـسوق العمـل           
باب الذين يتّمون التعليم الثـانوي، يف حـني تعمـل     عدد املتسربني من املدارس، وزيادة عدد الش      

 . بلدان أخرى على حتقيق زيادة أكرب يف عمالة الشباب بتحسني التدريب املهين

وتــدعم شــبكة تــشغيل الــشباب احلــوار والــشراكة بــني رامســي الــسياسات، والقطــاع     - ٦
سألة عمالــة اخلــاص، واجملتمــع املــدين، واملــنظمني الــشباب مــن أجــل التــصدي بــشكل فعــال ملــ  

الشباب، ونتيجة لذلك، شرعت بلـدان عديـدة يف تنفيـذ أو إعـداد خطـط عمـل وطنيـة لعمالـة              
 . الشباب مبشاركة فعالة والتزام من مجيع األطراف املعنية والشركاء، وخباصة الشباب أنفسهم
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 املرفق الرابع
 قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني  

  

 الرمز
ــدول   ــد جــ بنــ

 العنوان األعمال

A/62/61-E/2007/7 ألمـني العـام بـشأن متابعـة برنـامج العمـل العـاملي للـشباب حـىت عـام                    اتقرير )ب (٣
  وما بعده٢٠٠٠

E/CN.5/2007/1 جدول األعمال املشروح املؤقت والتنظيم املقترح للعمل ٢ 
E/CN.5/2007/2 العمالة الكاملة والعمل الكرمي للجميعتقرير األمني العام بشأن تشجيع ٣ 
E/CN.5/2007/3 األثر والتحديات والفرص فيمـا      :مذكرة األمانة العامة بشأن عمالة الشباب      )ج (٣ 

 يتعلق بالتنمية االجتماعية
E/CN.5/2007/4 مذكرة األمني العام اليت حييل هبا تقرير املقررة اخلاصة املعنية باإلعاقة التابعـة         )ب (٣

ة التنميــة االجتماعيــة عــن رصــد تنفيــذ القواعــد املوحــدة بــشأن حتقيــق للجنــ
 تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة

E/CN.5/2007/5 مــذكرة مــن األمــني العــام بــشأن تــسمية أعــضاء جملــس إدارة األمــم املتحــدة  )ج (٤
 لبحوث التنمية االجتماعية

E/CN.5/2007/6 قريـر جملـس إدارة معهـد األمـم املتحـدة           مذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا ت )ج (٤
 لبحوث التنمية االجتماعية

E/CN.5/2007/7 and 
Corr.1 

تقرير األمني العام بشأن التطورات الرئيسية يف جمال الشيخوخة منـذ انعقـاد       )ب (٣
 اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة

E/CN.5/2007/L.1 ألربعنيمشروع تقرير اللجنة بشأن دورهتا اخلامسة وا ٦ 
E/CN.5/2007/L.2 جدول األعمال املؤقت والوثائق للدورة السادسة واألربعني للجنة ٥ 
E/CN.5/2007/L.3 األبعاد االجتماعية للشراكة اجلديدة مـن أجـل تنميـة          ”مشروع قرار معنون ٣

 “أفريقيا
E/CN.5/2007/L.4 خلطــة عمــل طرائــق إجــراء أول اســتعراض وتقيــيم ”مــشروع قــرار معنــون ‘٣’) ب (٣ 

 “٢٠٠٢مدريد الدولية املتعلقة بالشيخوخة لعام 
E/CN.5/2007/L.5 الشباب”مشروع قرار معنون ‘٢’) ب (٣“ 

E/CN.5/2007/CRP.1مذكرة من األمني العام بـشأن مـشروع برنـامج عمـل شـعبة األمـم املتحـدة                   )ب (٤
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨للــسياسات والتنميــة يف امليــدان االجتمــاعي، ملــدة الــسنتني 

 )باالنكليزية فقط(
E/CN.5/2007/NGO.1 

and 3-16 
بيان مقدم من منظمتني غري حكـوميتني تتمتعـان بـاملركز االستـشاري لـدى               )أ (٣

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي
E/CN.5/2007/NGO.2بيان مقدم من منظمتني غري حكـوميتني تتمتعـان بـاملركز االستـشاري لـدى               )ب (٣

 جتماعياجمللس االقتصادي واال

 
 


