
E/CN.5/2008/NGO/4  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
27 November 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 
241207    241207    07-61520 (A) 

*0761520* 

 جلنـة التنميـة االجتماعية
 الدورة السادسة واألربعون

 ٢٠٠٨فرباير / شباط١٥-٦
 *من جدول األعمال املؤقت) أ( ٣البند 

 متابعة مؤمتر القمة العاملي للتنميـة االجتماعيـة       
دورة اجلمعيـــة العامـــة االســـتثنائية الرابعـــة    و

تــشجيع  :ذو األولويــة املوضــوع :نيوالعــشر
 عمالة الكاملة وتوفري العمل الالئق للجميعال

  
 وهــو منظمــة غــري  ،بيــان مقــدم مــن اجمللــس الــدويل للرعايــة االجتماعيــة    

 حكومية ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  

 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦تلقى األمني العام البيان التايل الذي جيري تعميمه وفقـا للفقـرتني      
 .١٩٩٦/٣١صادي واالجتماعي اجمللس االقت
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 انــبي  
 مقدمة -أوال  

حتقيق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا األهـداف                 يتعني من أجل    ... ” - ١
ــصادية      ــسياسات االقتــ ــور الــ ــق يف حمــ ــل الالئــ ــة والعمــ ــون العمالــ ــة، أن تكــ ــة لأللفيــ اإلمنائيــ

تقـع   إىل أن العمالـة      ، عـن حـق    ،االجتمـاعي ويشري بيان اجمللس االقتصادي و    . )١(“واالجتماعية
 .جمموعة من القضايا االجتماعية من قبيل حقوق اإلنسان والتمييز والفقريف صميم 

 إىل أن أعـداد   ٢٠٠٧وأشار االستعراض الذي أجرته جلنة التنميـة االجتماعيـة يف عـام              - ٢
النمـو املتوقـع     لـن يكـون مـن شـأن       و. يف أرجـاء العـامل    شـخص    مليـون    ٢٠٠العاطلني يبلغ حنو    

 يف عـام  ٢٠٠٦يفعل الكـثري لكـي يبـدل علـى حنـو إجيـايب إحـصاءات عـام         أن  يف املائة  ٥بنحو  
وهذا أمر خطري ألن النمـو االقتـصادي املرتفـع ال ميكـن مواصـلته علـى أسـاس طويـل                     . ٢٠٠٧

 .)٢(للبطالة األجل باملعدالت احلالية
ال يـزال مطلوبـا   لني علـى وظـائف    كمـا أن ظـروف عمـل احلاصـ        ، ويتزايد منو البطالـة    - ٣

 لورغم أن عمـ   . لشاباتبني ا  والبطالة بني الشباب مقلقة، وتدعو إىل قلق أكثر          .الكثريبشأهنا  
األطفال تشهد اخنفاضا طفيفا، فال يزال طفل من بني سـبعة أطفـال يف العـامل يـشارك يف عمـل                     

ــصفة  . األطفــال ــساء عرضــة ب ــةلعــدم املــساواة يف جمــال الع مــستمرة والن ويواجــه العمــال  . مال
ويزيـد فـريوس    . املهاجرون استغالال وغري ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان يف مكان العمـل           

 .اإليدز من تفاقم احلالة/نقص املناعة البشرية
 

  زيادة العمالة وحتسني األمن الوظيفي ومنح أجر مناسب-سياسات العمالة  -ثانيا  
ــة ولكنــهم يعملــون يف   إن معظــم النــاس الــذين يعيــشون يف ف  - ١ قــر ال يعــانون مــن البطال

ويـسهم أربـاب األعمـال      . ساسـي األعيـشة   املوظائف متدنية الدخل حتول دون متتعهم مبستوى        
وتكفـل الـسياسات اإلجيابيـة    . واحلكومات يف دائرة الفقر عن طريـق سياسـات العمالـة الـسلبية           

مــن التمييــز ضــد أي طبقــة  حقــوق العمــال وحــد أدىن مــن األجــر وبيئــة للعمــل آمنــة وخاليــة    
ــة   أو ــة اجتماعي ــدة أو فئ ــة       . عقي ــن اتفاقي ــسياسات ع ــة لل ــادئ التوجيهي ــذه املب ــت ه ــد انبثق وق

ومن شـأن هـذه املبـادئ التوجيهيـة أن تقلـل التخفيـضات يف       . )٣(١٩٦٤سياسات العمالة لعام    

__________ 
 )١( http://www.un.org/docs/ecosoc/meetings/2006/hls2006/index.html. 
 )٢( http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/download/gatb07en.pdf. 
 )٣( http://www.ilo.org/public/french/employment/skills/hrdr/instr/c_122.htm. 
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 دعمـا  االقتصادي وأن تساعد العـاطلني علـى إجيـاد عمـل وتقـدم     فترات التباطؤ النفقات خالل  
 .)٤(وظيفيا وتشجع التعيني يف وقت الحق وتعزز اإلنتاجية وتكفل األمن الوظيفي

سياسات فعالة يف سوق العمل والـضمان االجتمـاعي         الفائزة  وتشمل صيغ السياسات     - ٢
 والنمـسا العمالـة وحـسنت       والـدامنرك وقد زادت كـل مـن إسـبانيا         . ألجورلوسياسات صارمة   

ضــريبية وسياســات متكينيــة علــى مــستوى   وتنقيحــات  ماليــة اقتــصاداهتا مــن خــالل سياســات 
ــاأل ــدريب املهــين واحلــريف واالســتقرار      . ليماق ــى الت ــة اإلســبانية عل وركــزت اســتراتيجية العمال

يف مجهوريـة كوريـا حـصول العمـال املـسرحني علـى       تأمينات العمالة وكفل نظام   . )٥(الوظيفي
 الــذي غطــى أربعــة ،اعد هــذا النظــاموســ. مــستحقات البطالــة وإعــادة تعيينــهم بــشكل أســرع 

ضمان تقـدمي الـ   مجهورية كوريا يف تقليـل البطالـة وأيـضا يف      ،٢٠٠٢أمخاس العمال حبلول عام     
 .)٦(للحاصلني على وظائف

القتصاد اجلزئي أو االقتصاد الكلـي يف تـأمني عمالـة الئقـة             العامة ل سياسات  الوتساعد   - ٣
فالـسياسات  . ة أكثـر مـن جمـرد سياسـات عامـة          معينـ متـضررة   ولكـن يلـزم جملموعـات       . للجميع

كبـار الـسن أو الـشباب        وأاملعـوقني    وأالعمـال املهـاجرين      وأالعامة غري كافيـة بالنـسبة للنـساء         
 .الذي يعانون مجيعهم من التمييز

 
 الشباب -ثالثا  

نـصف العـاطلني يف العـامل؛ وهـذه حالـة       تشكل الطاقات الشابة اليت تعـاين مـن البطالـة            - ١
 مالـشباب ال ميكنـه    هـؤالء    مـن    األغلبيـة العظمـى   و. االقتـصادات لـدعم   جة يلزم مواجهتها    مزع

القراءة أو الكتابة بينما يفتقر بقيتهم، وإن كـانوا مـتعلمني تعليمـا جيـدا، إىل املهـارات الالزمـة                    
 وهذا هو وقت تطبيق توصيات برنامج العمل العاملي للشباب، ومـن بينـها جعـل                .)٧(للتوظيف
أولويــة وتقليــل التمييــز القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس أو الــدين أو الــسن أو األصــل   التعلــيم 
يقـع الـشباب املـتعلم      أال  بـأن تكفـل     “ األدمغـة  باسـترتاف    ” هتـتم    ويلزم للبلدان النامية  . العرقي

ومن الـضروري تقـدمي مـنح ودعـم         . حتت إغراء الدول املتقدمة اليت تعرض وظائف بأجر أعلى        

__________ 
 )٤( http://www.oecd.org/dataoecd/50/24/39664974.pdf. 
 )٥( http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/download/esp4.pdf. 
 )٦( Ibid. 
 )٧( http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/  

NEWSFRENCH/O,,contentMDK:21055526~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931,00.html 
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الوظـائف يف ميـادين تقنيـة فـضال عـن بـرامج ملـساعدة الفئـات الـضعيفة مـن           للعمل احلر وخلق   
 .)٨(حلصول على عملإىل االشباب اليت تسعى 

 وسوق الشباب ميكن أن حيفز االقتـصادات ويـسهم يف تنميـة الـدول ومعظـم البلـدان                   - ٢
داد  قبـل أن تتحـول األعـ   ،فرصـة قـصرية للقيـام بـذلك علـى حنـو صـحيح       إال النامية ليس لـديها    

وهـذه  . اتحقـق منـه   ت ميكـن أن     يت الـ  ةالدميغرافيـ العمر وتفقد املزايا    القياسية لشباهبا إىل منتصف     
بـل إهنـا قـد تكـون أحـد أعمـق القـرارات الـيت يتخـذها                  . ةليست جمرد سياسة اجتماعية مستنري    

 .)٩(بلد نام على اإلطالق للقضاء على الفقر وتنشيط اقتصاده
 

 املرأة -رابعا  
ويـشارك عـدد    . جتاهات العمالة العامليـة بالنـسبة للنـساء تقـدما يف جمـال العمالـة              اتظهر   - ١

لكــن ال تــزال الكــثريات يعملــن يف القطــاع غــري  . جــراألأكــرب مــن النــساء يف العمــل املــدفوع  
 . )١٠(الرمسي الذي ال يكفل هلن أجرا كافيا أو ضمانا وافيا

 يف ٦,٦ة؛ وتقف أعدادهن عنـد نـسبة       من البطال  وال يزال عدد كبري من النساء يعانني       - ٢
وبالنسبة للنساء العامالت يف وظائف بأجر، ال تـزال هنـاك فجـوة يف األجـور تـدعو                  . )١١(املائة

بــل  مــن النــساء متعلمــات ومــؤهالت تــأهيال كــامال،   تإىل القلــق علــى الــرغم مــن أن كــثريا  
ة علـى الـدول     وهـذه املـشكلة ليـست قاصـر       . )١٢(الـذكور مـن    نأحيانا أفضل حىت من نظرائه    و

 يف املائـة يف مجيـع القطاعـات         ١٥الفجوة يف األجور بني اجلنسني عند نسبة        تزال  النامية، إذ ال    
 .)١٣(يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب

العمـل  سـوق    أن يأخذ حمللو     ، عن حق  ،اإلمنائي للمرأة األمم املتحدة   ويقترح صندوق    - ٣
ويقتـرح أيـضا إجـراء    . غري الرمسي يف القطاع   أة يف العمل    واالقتصاديون يف االعتبار مسامهة املر    

. )١٤(ةيــوارد احلكوماملــحتليــل مليزانيــة االقتــصاد غــري الرمســي لتقيــيم التحيــز احملتمــل يف ختــصيص 
__________ 

 )٨( http://www.un.org/events/youth98/backinfo/ywpa2000.htm#Priority%202. 
 )٩(  http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/ 

NEWSFRENCH/0,,contentMDK:21055526~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074931,00.html. 
 )١٠( http://www.ilo.org/public/french/employment/strat/download/getw07.pdf. 
 )١١( Ibid. 
 )١٢( http://www.undp-povertycentre.org/pub/IPCOnePager20.pdf (juin 2006). 
 )١٣( Commission européenne, « Rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes », Bruxelles, 2005 

(cité dans http://www.ilo.org/public/french/employment/strat/download/getw07.pdf). 
 )١٤( http://www.un-ngls.org/women-2005.pdf. 
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ويلــزم  . املــرأة تــسهم يف عــدم املــساواة بــني اجلنــسني     الــيت تثقــل كاهــل   املطالــب األســرية  ف
اســات أفــضل تــستجيب لتحــديات موازنـــة     سياألمــر باتبـــاع  للحكومــات أن تتــصدى هلــذا    

ــةالتـــزامات االلتزامــات األســرية و مــنح  تــشمل تــوفري مراكــز للرعايــة النهاريــة و ،تقــدمي الرعاي
 .إجازات أمومة وأبوة مدفوعة األجر

 املعوقون -خامسا  
مل يعـودوا أقليـة   ، وهـم بـذلك    يف املائـة مـن سـكان العـامل    ١٠يبلـغ عـدد املعـوقني حنـو      - ١

 مليون بالغ يعانون من إعاقة عقليـة أو بدنيـة ويعـاين مـا يـصل                 ٤٠٠حنو  وهناك  . لهاميكن جتاه 
وحيتـاج املعوقـون إىل تـدريب وظيفـي         . )١٥( يف املائة من البطالة يف البلدان الناميـة        ٨٠منهم إىل   

ــة     ــسالمة البدني ــون بال ــذين يتمتع ــراهنم ال ــل أق ــهم مث ــسهمون    . مثل ــه أهنــم ي ــا ال ريــب في يف ومم
 .)١٦(يف االقتصادويف النهاية  ،لكفاءةاإلنتاجية وا

 
 العمال املهاجرون -سادسا  

. ال يواجــه العمــال املهــاجرون يف املعتــاد مــشاكل متعلقــة بالبطالــة بــل بالعمــل الالئــق   - ١
وُيعترب اإلدماج من أجل متكني املهاجرين من املسامهة يف االقتصاد وإنتاجيـة الدولـة املـضيفة يف                 

ويف كثري من الدول ال ُتكفـل حـىت احلمايـة           . )١٧ (تمع استراتيجية مناسبة  مقابل االندماج يف اجمل   
وأشــري إىل أن تطبيــق املعــايري الــدنيا للعمــل ومكــان  . االجتماعيــة األساســية للعمــال املهــاجرين 

العمل كانت فعَّالة يف كثري من البلدان، حىت بالنسبة للعمال الذين ال حيملون وثـائق أو دخلـوا    
 .)١٨(يةبطريقة غري قانون

وميكن أن تتحسن مشكلة العمل الالئق من خالل السياسات احلكومية بعـد التـصديق              - ٢
ــراد أســرهم،        ــع العمــال املهــاجرين وأف ــة حقــوق مجي ــة حبماي ــة األمــم املتحــدة املعني علــى اتفاقي

إعـادة اإلدمـاج    /وخاصة التوصية املوجهة إىل نقابات العمـال بتقـدمي تـدريب وتوجيـه لإلدمـاج              

__________ 
 )١٥( http://www.ilo.org/public/french/employment/skills/disability/download/code.pdf. 
 )١٦( http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--

fr/WCMS_082588/index.htm. 
 )١٧( /change_demographic/2005/events/social_employment/eu.europa.ec://http 

papademetriou_txt_en.pdf. 
 )١٨( http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/projects/asia.htm. 
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مـن اخلـدمات الـيت قـد حيتـاج العمـال املهـاجرون إىل احلـصول عليهـا لتقليـل خطـر                   وغري ذلـك    
 .)١٩(االجتار هبم وغري ذلك من أشكال اإلساءة اليت يتعرض هلا املهاجرون

 
 األطفال -سابعا  

 يف املائـة    ١١لقد تناقص عدد األطفال الذين يعملـون يف أسـوأ أشـكال العمالـة بنـسبة                  - ١
. ومل يتناقص تـشغيل األطفـال  . )٢٠( مليون يف قطاعات أخرى١٥,٦لكن حدثت زيادة قدرها     

أمهية كـربى لعمـل األطفـال يف الـسياسات االقتـصادية واملاليـة           تويل  وغالبا ما ال    . بل تغري فقط  
 .ألنه ليس مثة صلة واضحة بني إلغاء عمل األطفال واملكاسب االقتصادية

ويلزم أن يكـون هنـاك حبـث فعَّـال          . وجيب أن تشمل السياسات مجيع األطراف املعنية       - ٢
 والتعاون الوثيـق    ،ويلزم ربط البحث بأنشطة بث الوعي     . وشامل يف عمل األطفال يف كل بلد      

خطــط العمــل دعــم  وينبغــي ،بــني املنظمــات غــري احلكوميــة واحلكومــة يف جهــود القــضاء عليــه
 .سلطات اإلنفاذ مبا يكفي من ،السياساتتنفيذ  اليت توحِّد اجلهود اليت تكفل ،الوطنية

وإىل جانب االجتـار والـسخرة مـن جانـب أربـاب العمـل، ُيجـرب بعـض األطفـال علـى                       - ٣
العمل بـسبب عـدم قـدرة آبـائهم علـى ِحمـل العـبء نتيجـة ألسـباب منـها العجـز والتمييـز يف                          

وميكن مواصلة تقليـل عمـل األطفـال مـن خـالل إتبـاع سياسـات                . التعيني واألجور غري العادلة   
 .سبة موجهة إىل فئات اجتماعية أخرى قد يبدو أهنا ليس هلا صلة حبقوق الطفلعمالة منا

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية -ثامنا  
 ٩٥ويعـيش   .  مليون شخص مـن هـذا املـرض يف أرجـاء العـامل             ٤٠ُيعاين ما يزيد على      - ١

 لـسياسات فعَّالـة     وهنـاك حاجـة   . يف سـن العمـل    وثلـثهم تقريبـا      ،يف املائة منـهم يف بلـدان ناميـة        
عــدد كـبري ممـن يعـانون مـن فـريوس نقـص املناعــة       يوجـد فيـه   اقتـصاد أي بلـد   خيـسر  و. للعمالـة 
وقـد جنحـت سياسـات العمالـة يف مكـان العمـل             . تباع سياسات عمالة متييزية   ااإليدز ب /البشرية

رارهـا يف    وينبغـي تك   ، ويف احلـْد مـن انتـشار املـرض         ،اإليدز/يف محاية العمال املصابني بالفريوس    
وجيب على احلكومات أن تأخـذ زمـام القيـادة يف صـياغة جمموعـة مـن املبـادئ                   . )٢١(كل مكان 

ــة للـــسياسات الـــشاملة   ــا يف سياســـات   الـــيت التوجيهيـ ــوم الـــشركات واملنظمـــات بإدماجهـ تقـ

__________ 
 )١٩( http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/genact/socprot/migrant/migrant1.htm. 
 )٢٠( http://www.icftu.org/displaydocument.asp?Index=991223776&Language=FR. 
 )٢١( http://www.ilocarib.org.tt/oldwww/infsources/hiv_aids/WorkplacePolicy.pdf. 
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سياسات اختيارية ميكن تطبيقهـا حـسب طبيعـة الـشركة والعمـل واملنـاخ               إىل جانب    ،املؤسسة
 .ي يف البلدالسياس/االجتماعي

 املسنون -تاسعا  
 ٢٠٥٠وحبلـول عـام     .  مليون شـخص جتـاوز أعمـارهم الـستني         ٧٠٠يوجد حاليا حنو     - ١

 يف املائــة مــن كبــار الــسن يف العــامل ٨٠وســيعيش . ســيوجد حنــو بليــوين شــخص فــوق الــستني
 وتـشمل . )٢٢( واحلمايـة االجتماعيـة   ةوإحدى وسائل التـصدي هلـذه املـسألة هـي العمالـ           . النامي

ورغـــم أن خطـــط املعاشـــات . احلمايــة االجتماعيـــة تـــوفري الرعايــة الـــصحية وضـــمان الــدخل   
التقاعديــة ميكــن أن تــوفر محايــة اجتماعيــة، فــإن العــدد املتزايــد لألفــراد الــذين ســيتقاعدون يف    
املستقبل القريب سـيجاوز طاقـة معظـم االقتـصادات ومـن مث فهنـاك حاجـة إىل إدمـاج املـسنني            

غـري  وسـيكون هـذا مفيـدا للمـسنني     .  يواصلوا تقدمي مسامهات يف االقتـصاد يف قوة العمل لكي 
 .ليسوا يف وضع ميكنهم من التمتع بالتقاعد املبكرالذين  و،لحصول على معاشاتاملؤهلني ل

واملرجح أن املسنات ال ُيلممن بالقراءة والكتابة وليست هلن مهارات رقمية، وبالتـايل              - ٢
ــرجح أن    ــن امل ــيس م ــؤه فل ــى معاشــ  الت ليكــن م ــاتلحــصول عل ــن  ة، تقاعدي  واألرجــح أهن

ــة أنفــسهن ومعــاليهن سيــضطررن  ــة ال ختــدم  و.)٢٣(إىل العمــل إلعال اجلنــسانية القوالــب النمطي
 أكـرب بكـثري مـن أن        ، عاماً ٣٥  يف سن   حىت وهن ال زلن    ، فمثال يسود اعتقاد بأن النساء     ،املرأة

الفئة مـن   هذه  “ وتستبعد”. لترقي الوظيفي يعملن بسبب االلتزامات األسرية وعدم االهتمام با      
 .)٢٤(النساء بفعالية من مكان العمل بناء على هذا االفتراض الذي ال يوجد دليل عليه

 
 خالصة -عاشرا  

 بـدون التـزام كامـل بالـسياسات     ةليس من املمكن أن حيدث أي تغـيري يف جمـال العمالـ       - ١
املـشاركة االقتـصادية جلميـع األفـراد وضـمان          الوطنية اليت هتدف إىل القضاء على الفقر وزيادة         

 .العمل الالئق
وبرامج األمم املتحدة وخطـط عملـها املوجهـة إىل    . هناك التزامات عاملية قائمة بالفعل  - ٢

وبرنـامج العمـل العـاملي للـشباب        .  ودليال يهتدى بـه    اجيدتشكل أساسا   فئات اجتماعية حمددة    
تــأمني هبــا مـشاركة الــشباب يف االقتـصاد وكــذلك   يبحـث طرقــاً كـثرية ميكــن للدولـة أن تزيــد    

__________ 
 )٢٢( http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/older/download/engage.pdf. 
 )٢٣( Ibid. 
 )٢٤( http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/older/download/olderwomen.pdf. 
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 )٢٥(وُيقدم الربنامج أيضا دلـيال بـسيطا يتـضمن عـشر خطـوات        . العملوشروط  األجر املناسب   
ويــشري الــدليل إىل أن املــشاركة مــن جانــب مجيــع الفئــات منــذ . إلحــداث تغــيري يف الــسياسات

ــر أساســي    ــة هــي أم ــرن بإعــداد  البداي ــة يقت ــة ميزاني ــصياغة  وإجــراء حتمبوب ــل لالحتياجــات ل لي
 .السياسات

مماثـل، يتنـاول برنـامج العمـل العـاملي املتعلـق بـاملعوقني مـسألة اإلعاقـة مـن                    مسعى  ويف   - ٣
 جمـاالت   )٢٦(وحيدد مـوجز الربنـامج    . وهناك دليل لإلنفاذ جاهز للعمل    . منظور حقوق اإلنسان  

عاقــة وتكــافؤ الفــرص وكــذلك التغــيري مــن قبيــل إدمــاج املعــوقني يف اختــاذ القــرارات واتقــاء اإل 
 .التدريب للحصول على مهارات تتيح التوظيف

ويتناول برنامج األمم املتحدة لألسرة مجيـع الـسياسات املتـصلة مبـسائل األسـرة مبـا يف                   - ٤
 ، وأدوار األبـوين   ،اإليـدز /ذلك أفـراد األسـرة الـذين ُيعـانون مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  

 وميكـن يف الواقـع أن يـشمل هـذا تقـدمي      .)٢٧( السياسات األسـرية  ووضع،والرفاه داخل األسرة  
دعم للمرأة يف عملها يف القطاع غـري الرمسـي يف األعمـال املرتليـة ولألمهـات العـامالت الـاليت                     

 .يواجهن متييزاً مهنياً بسبب التزاماهتن األسرية
املتقدمــة، وتتنــاول خطــة عمــل مدريــد املتعلقــة بالــشيخوخة اســتمرار العمــل يف الــسن   - ٥

 .ودعم الدخل لضمان احتفاظ املسنني مبستوى الئق من املعيشة
ومن الواضـح أن معظـم بـرامج وخطـط األمـم املتحـدة تـسعى لتحقيـق نفـس اهلـدف؛             

وتتفـق أيـضا علـى أنـه يـتعني          . وهو احلصول على حقـوق اإلنـسان األساسـية وضـمان الكرامـة            
وينبغــي للحكومــات أن ختطــط بــرامج . ةعلــى الدولــة لبلــوغ ذلــك أن ُتــصلح سياســاهتا الوطنيــ

عملها حبيث تشمل مبادرات تتعلق بالفقر والبطالة والعمل الالئق ُتصاغ حبيث ُتالئـم التكـوين               
 .الدميغرايف واحلالة االجتماعية والسياسية يف بلداهنا

لن ميكن القضاء على الفقر وتعزيز حقوق اإلنسان إال مـن خـالل الـتمكني والعمالـة                 و 
 .االجتماعيةواحلماية 

 

__________ 
 )٢٥( http://www.un.org/esa/socdev/unyin/french/nationalpolicy.htm. 
 )٢٦( http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=23. 
 )٢٧( http://www.un.org/esa/socdev/family/TenthAnv/N%20Family%20Programme.PDF. 


