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  ٢٠١٢الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٢٧-٢نيويورك 

  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٢البند 
ــستوى  ــع امل االســتعراض : اجلــزء الرفي

        الوزاري السنوي
بيان مقدم من اجلمعية الوطنية احلـضن، وهـي منظمـة غـري حكوميـة ذات مركـز                      

  استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
  

 مـن قـرار   ٣١  و٣٠لقى األمني العام البيان التايل الذي جيري تعميمه وفقـا للفقـرتني     ت  
  . ١٩٩٦/٣١اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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  بيانال    
 الرفيــع املــستوى وتــسلّم بأمهيــة اجلــزءبانعقــاد علمــا  احلــضن -حتــيط اجلمعيــة الوطنيــة   

اإلنتاجية والعمالة وتوفري العمل الالئق من أجـل القـضاء          تعزيز القدرات   ”: موضوعه هلذا العام  
على الفقـر يف سـياق منـو اقتـصادي شـامل للجميـع ومـستدام ومنـصف علـى مجيـع املـستويات                        

وتـــرى اجلمعيـــة أنـــه، يف ســـياق تبـــاطؤ وتـــرية النمـــو  . “لتحقيـــق األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة
 العمـل الالئـق للجميـع وعلـى مجيـع      تعزيـز ل االقتصادي العاملي واألزمة املاليـة، يتعـّين أن يـشكّ        

املــستويات هــدفا عامليــا وينبغــي أن يكــون كــذلك جــزءا مــن اإلجــراءات الــيت تتخــذ لتحقيــق    
ــة         ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم ــة خــالل م ــذ االلتزامــات املقطوع ــة وتنفي ــة لأللفي األهــداف اإلمنائي

  .االجتماعية يف كوبنهاغن
ــف أو محايــة اجتماعيــة      وتؤكــد اجلمعيــة أيــضا أن العمــل ال      الئــق لــيس مــسألة توظي

فحسب، بل مسألة حوكمة أيضا؛ وتذكّر بأن اهلـدف مـن تـوفري العمـل الالئـق يتطلـب وضـع             
 مؤســسات تتحلــى باملــسؤولية، تتطلــبجمموعــة مــن الــسياسات االقتــصادية واالجتماعيــة الــيت 

  .والتزاما سياسيا وجمتمعا مدنيا قويا ومنظما
د الــيت ُتبــذل يف هــذا امليــدان وتــدعو مجيــع الــشركاء إىل الوفــاء   وتؤيــد اجلمعيــة اجلهــو  
  :توصي مبا يليبالتايل، فإهنا و. بالتزاماهتم

إدراج العمــل الالئــق يف األهــداف والــسياسات والــربامج اإلمنائيــة الوطنيــة واإلقليميــة      -  
ليـة،  والدولية، واإلسراع بتنفيذ الدعائم األربـع للنـهج الـذي تتبعـه منظمـة العمـل الدو                

سيما اعتماد استراتيجيات وقائية واختاذ التـدابري الالزمـة حلمايـة األمومـة وحتـسني                وال
ــساء احلوامــل     ــوايت وضــعن حــديثا  الــصحة والــسالمة يف مكــان العمــل للن  والنــساء الل

  واملرضعات؛ 
هتيئة اقتصاد منصف يستند إىل الكفاءة واملنافـسة مـن خـالل تكـافؤ الفـرص واحلـق يف              -  

  احلصول على املعلومات؛
تعبئة املوارد الداخلية وتشجيع االستثمار من خالل حتسني املناخ العام لالسـتثمارات،              -  

   اإلدارية املرتبطة باألعباء اإلدارية وبالبريوقراطية؛النفقاتسيما بتخفيض  وال
ــق إقامــة           -   ــن طري ــاع اخلــاص ع ــراك القط ــية وإش ــتثمار يف اهلياكــل األساس ــادة االس زي

  الشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛
 واالبتكـار علـى صـعيد    على مباشرة األعمـال احلـرة  قدرات  الاألخذ بنهج فّعال لتعزيز       -  

  املؤسسات التجارية الستحداث أنشطة جديدة؛
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 مباشـرة األعمـال احلـرة    الـيت تعـزز قـدرة املـرأة علـى         جيات  تنفيذ السياسات واالستراتي    -  
  ومتثيل املرأة يف اهليئات اليت تشارك يف احلوار االجتماعي؛

  بناء القدرات يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار؛  -  
، املهــاراتتــشجيع عمالــة الــشباب عــن طريــق تنفيــذ سياســات واســتراتيجيات تنميــة     -  

  لتدريب املهين، وبناء القدرات، وحرية تنقل اليد العاملة؛سيما يف ميدان ا وال
   الزراعية حتديدا؛املشاريعإعادة تأهيل الشباب يف جمال املشاريع الصغرية واملتوسطة و  -  
  . من أجل ضمان االستقرار يف األرياف واملسامهة يف تنميتهاالريفيهتيئة اجملال   -  

  
  


