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  لالحتاد الربملاين الدويل٣٠الوثيقة رقم 

   )اجلمعية السادسة عشرة بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل(
 يف إطار البنود ٥٧/٤٧تعمم يف الدورة الثانية والستني للجمعية العامة، وفقا للقرار 

       من القائمة األولية٦٤  و٦٠ و ٥٠
 االحتاد الربملاين الدويل

 ته اجلمعية السادسة عشرة بعد املائة باإلمجاعقرار اختذ
 )٢٠٠٧مايو / أيار٤نوسا دوا، بايل، (
 

 هتيئة فرص العمل واألمن الوظيفي يف عصر العوملة  
 

 إن اجلمعية السادسة عشرة بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل، 
اخلـــاص ، والعهــد الــدويل   )١٩٤٨( إىل اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان     إذ تــشري  

والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االجتماعيــة والثقافيــة  ) ١٩٦٦(بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية 
)١٩٦٦(، 

ــة   وإذ تــضع يف اعتبارهــا  ــة االجتماعي ــائج مــؤمتر القمــة العــاملي للتنمي ــهاغن، ( نت كوبن
، الـــذي اعتمـــد إعالنـــا وبرنـــامج عمـــل يـــشكالن اإلطـــار األساســـي لتعزيـــز التنميـــة  )١٩٩٥

 ة للجميع على الصعيدين الوطين والدويل،االجتماعي
 لـضرورة التمـسك حبقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون وحـصول اجلميـع                 وإدراكا منـها   

على التعليم، والدفاع عنها ألهنا أمـور حيويـة بالنـسبة للتنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية، مثلمـا                   
عمـل الـذي اعتمدتـه منظمـة        ينص على ذلك اإلعالن املتعلق باملبـادئ واحلقـوق األساسـية يف ال            

 ،١٩٩٨العمل الدولية يف عام 
، ٢٠٠٠ إىل مبــادرة االتفــاق العــاملي الــيت اســتهلتها األمــم املتحــدة يف عــام  وإذ تــشري 

 “االسـتثمار يف التنميـة  ”، وتقرير ٢٠٠٠مدت يف عام ـُـوأهداف األمم املتحدة لأللفية اليت اعت    
 بـأن هتيئـة فـرص العمالـة         وإذ تسلم ،  ٢٠٠٥عام  الذي نشره مشروع األمم املتحدة لأللفية يف        
 د منها لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية،ـب وتوفري العمل الالئق واألمن الوظيفي أمور ال
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ــشري  ــام     وإذ ت ــاملي لع ــدول واحلكومــات تعهــدوا يف مــؤمتر القمــة الع  إىل أن رؤســاء ال
عمل الالئق للجميع، مبن يف ذلـك        جبعل أهداف توفري العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري ال        ٢٠٠٥

ــي       ــصاد الكلـ ــال االقتـ ــة يف جمـ ــة والدوليـ ــسياساهتم الوطنيـ ــة لـ ــة حموريـ ــشباب، غايـ ــساء والـ النـ
إىل التــزام مــؤمتر القمــة العــاملي بكفالــة  وإذ تــشري أيــضا والســتراتيجيات القــضاء علــى الفقــر؛ 

 بادئ األساسية واحلقوق يف العمل،االحترام التام للم
ســيما القــرارات الــيت     إىل قــرارات االحتــاد الربملــاين الــدويل، وال   وإذ تــشري كــذلك  

ــسعني     ــامن والت ــدويل الث ــاين ال ــؤمتر الربمل ــول (اعتمــدها امل ــاهرة، أيل ــشأن ) ١٩٩٧ســبتمرب /الق ب
مــراكش، (العمالــة يف عــامل يــسري حنــو العوملــة، واملــؤمتر الربملــاين الــدويل الــسابع بعــد املائــة          

لربملانات يف وضع الـسياسات العامـة يف عـصر العوملـة وإقامـة              بشأن دور ا  ) ٢٠٠٢مارس  /آذار
املؤسسات املتعددة األطراف وإبرام االتفاقـات التجاريـة الدوليـة، واجلمعيـة التاسـعة بعـد املائـة                  

بــشأن إســهام تكنولوجيــات ) ٢٠٠٣أكتــوبر /جنيــف، تــشرين األول(لالحتــاد الربملــاين الــدويل 
حلكـــم الرشـــيد، وحتـــسني الدميقراطيـــة الربملانيـــة وإدارة املعلومـــات واالتـــصاالت اجلديـــدة يف ا

  بربنامج التعاون اجلديد بني االحتاد الربملاين الدويل ومنظمة العمل الدولية،وإذ ترحبالعوملة، 
، الـذي أعدتـه     “هتيئـة الفـرص للجميـع     : عوملـة منـصفة   ”إىل التقريـر املعنـون      وإذ تشري    

، وإىل اإلعـالن   )٢٠٠٤منظمة العمـل الدوليـة،      (عي للعوملة   اللجنة العاملية املعنية بالبعد االجتما    
الــوزاري بــشأن تــوفري العمالــة والعمــل الالئــق للجميــع الــذي اعتمــده اجلــزء الرفيــع املــستوى     

 ،٢٠٠٦يوليه /مم املتحدة يف متوزللمجلس االقتصادي واالجتماعي لأل
وباختـصاصاهتا يف حتقيـق      بالدور املتميز الـذي تؤديـه منظمـة العمـل الدوليـة              ّرـقـُـوإذ ت  

العمل الالئق للجميع، على النحو املشار إليه يف اإلعالن الوزاري بشأن تـوفري العمالـة والعمـل                 
 الالئق للجميع،

 وأفـراد أسـرهم    إىل االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين            وإذ تشري  
 مال يف كافة أحناء العامل،ني الع بآثار اهلجرة الدولية على ماليوإذ تسلم، )٢٠٠٣(

  بأن بلدانا كثرية انضمت إىل اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة املتعلقـة بأسـوأ      وإذ تسلم 

عمل األطفال، ومبوجبها تعهدت بإنفـاذ تـشريعات حتظـر عمـل األطفـال، ولكـن هـذه         أشكال
 حدة من أكرب الويالت االجتماعية،تزال تشكل وا الظاهرة تتزايد يف الواقع وال

 ٢٠٠٢ أنه وفقـا للبيانـات الـيت نـشرهتا منظمـة العمـل الدوليـة بـني عـاميْ                  وإذ تالحظ    
 :يلي  يف دراسات واتفاقيات وتقارير بشأن األحداث الدولية، يتبني ما٢٠٠٦ و
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ماليـني شـخص     ٣ال تزال قوة العمل العاملية تتزايد، حيث يوجد حاليا قرابـة             )أ( 
 حثون عن عمل؛ـبـيعملون أو ي

 يف املائة من قوة العمل العاملية يف البلدان النامية، وذلك يعـين             ٨٠ زهاء   يوجد )ب( 
مليـون فرصـة عمـل     ٤٣ مليون فرصة عمل يف السنوات العشر املقبلة، أو         ٤٣٠أنه يتعني إجياد    

 سنويا يف تلك البلدان وحدها؛
ــساء، مــن      )ج(  ــة، وأغلبيتــهم ن ارتفــع عــدد العــاطلني عــن العمــل يف البلــدان النامي
يـسبق لـه مثيـل،       ، وهو رقم مل   ٢٠٠٦ مليون يف عام     ١٩٥,٢ إىل   ١٩٩٥مليون يف عام     ١٥٧

يف املائـة    ١٢,٢ ويشهد الشرق األوسط ومشال أفريقيا أعلى معدل بطالـة يف العـامل حيـث بلـغ               
 ٩,٨لــصحراء الكــربى مبعــدل قــدره ، تليهمــا يف ذلــك منطقــة أفريقيــا جنــوب ا٢٠٠٦يف عــام 

 املائة؛ يف
 العقبات الكثرية اليت يتعني أن تتغلب عليها املرأة يف سوق العمـل،             بالرغم من  )د( 

 يف املائة من قوة العمل العاملية الراهنة، حيث ارتفـع جممـوع عـدد العـامالت           ٤٠تشكل النساء   
 ؛٢٠٠٥  و١٩٩١  بليون بني عامْي١,٢٢من بليون امرأة تقريبا إىل 

اإليدز على من هـم يف سـن        /يةميكن أن يتسبب أثر فريوس نقص املناعة البشر        )هـ( 
 بليـون مـن دوالرات الواليـات    ٢٧٠ يف خسائر قد تـصل إىل  ٢٠٢٠العمل من اآلن حىت عام  

  بلدا؛٤١املتحدة يف أكثر البلدان تضررا وعددها 
 يف املائـة يف الـسنوات العـشر         ٢٠زادت البطالة على صـعيد العـامل بـأكثر مـن             )و( 

 ١٣,٧ إىل   ١٢مـن   )  مليـون  ٨٦,٩(عاطلني عن العمل    املاضية، حيث ارتفعت نسبة الشباب ال     
، كــان ٢٠٠٥ يف املائــة مــن جممــوع العــاطلني عــن العمــل يف العــامل، ويف عــام  ٤٤يف املائــة أو 

 أضـعاف عـن احتمـال       ٣,٣احتمال تعرض الشباب إىل البطالة يف البلـدان الناميـة يزيـد مبقـدار               
  البلدان املتقدمة النمو؛ أضعاف يف٢,٣تعرض كبار السن هلا، ويبلغ ذلك الرقم 

 يف املائــة يف ١١بــالرغم مــن اخنفــاض العــدد اإلمجــايل لألطفــال العمــال بنــسبة  )ز( 
، يزاولـون العمـل     ٢٠٠٤ مليون طفل كانوا، يف عام       ٢١٨السنوات األربع األخرية، فإن قرابة      

 بدال من االلتحاق باملدارس؛
األخــرية، إذ يــشهد زيــادة  طــرأ تغــيري هــام علــى اهلــرم الــسكاين يف الــسنوات    )ح( 

 عامــا والعمــال ٦٠مطــردة علــى صــعيد العــامل يف نــسبة األشــخاص الــذين يزيــد عمــرهم علــى  
  عاما؛٥٠امالت البالغني أكثر من والع
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 ١٩٩٥ عـام   يف املائة يف ٣٤,٣ارتفعت نسبة العاملني يف قطاع اخلدمات من         )ط( 
 وىل نسبة العاملني يف قطاع الزراعة؛، وبذلك فاقت للمرة األ٢٠٠٦يف املائة يف عام  ٤٠إىل 

ال يزال عدد العمال املتـأثرين مـن جـراء انتـهاكات حقـوق النقابـات العماليـة                   )ي( 
 مرتفعا بشكل غري مقبول؛

 أن املعوقني، وخباصة النساء، يواجهون أشـكاال متعـددة مـن احلرمـان مـن                وإذ تالحظ  
 يف املائـة مـن      ٨٠علـيم، وأن نـسبة      حيث الوصول إىل سوق العمل، من قبيل التحيـز ونقـص الت           

 أن بطالـة املعـوقني تترتـب عليهـا آثـار سـلبية              وإذ تالحـظ أيـضا    املعوقني عـاطلون عـن العمـل،        
 بالنسبة للقائمني على رعايتهم، ومعظمهم نساء وفتيات،

يـسبق لـه      بأن الرأي العام منقـسم بـشأن العوملـة، الـيت أحـدثت تغـيريا مل                واقتناعا منها  
اط حيـاة األشـخاص واألسـر واجملتمعـات بأكملـها، وأن احلاجـة تـدعو إىل ُنهــج        مثيـل علـى أمنـ   

مبتكــرة إلجــراء تقيــيم مــستفيض لتبعــات هــذه الظــاهرة علــى التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية  
 والثقافية وأثرها املتفاوت على املرأة والرجل،

ت مالية دولية مـن      أيضا بأن النظم التجارية اليت تفاوضت عليها مؤسسا        واقتناعا منها  
قبيل منظمة التجارة العاملية وصندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل كبحـت النمـو االقتـصادي                  
يف بعض احلاالت، ممـا أفـضى إىل فقـدان الكـثري مـن فـرص العمـل وإىل بطالـة واسـعة النطـاق،                         

 خاصة يف البلدان النامية،
فة تنطــوي علــى إمكانيــات يف الوقــت نفــسه أن العوملــة املنــص وإذ تــضع يف اعتبارهــا  

ــسه        ــت نف ــصاد وتعطــي يف الوق ــة االقت ــصادي وفعالي ــو االقت ــز النم ــشرية   تعزي ــة الب ــة للتنمي دفع
 واالزدهار،

ة جيــب توزيــع فوائــدها بطريقــة  بأنــه إذا أريــد للعوملــة أن تكــون منــصف واقتناعــا منــها 
 عدال، أكثر

 مو االقتصادي،تعزيز النليـتـسىن  على احلاجة إىل احلكم الرشيد وإذ تشدد 
 أن احلـوار بـشأن آثـار العوملـة علـى العمـل الالئـق تتجـه عـادة إىل تكـوين                    وإذ تالحظ  

أقطاب تستند إىل اعتبارات جغرافية وسياسية بـدال مـن ظـروف العمـل أو اخللفيـة االجتماعيـة                   
 واألسرية،
بأن عدم فهـم القـوى الـيت تـدفع العوملـة وآثرهـا علـى أسـواق العمـل يعقـد                      وإذ تسلم    

 البحث عن حلول مناسبة للتحديات السياسية اليت تطرحها على الصعيدين الوطين والدويل،
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ــها   ــة ” لظــاهرة وإدراكــا من ــى هجــرة العمــال ذوي    “هجــرة األدمغ ــيت تنطــوي عل  ال
ــو            ــى النم ــر عل ــن أث ــه م ــا خلفت ــو، ومب ــة النم ــدان املتقدم ــة إىل البل ــدان النامي ــن البل ــارات م امله

 مية،االقتصادي يف البلدان النا
سـيما    للسرعة الفاقئة اليت تؤثر هبا عملية العوملة على أسواق العمل، وال   وإدراكا منها  

 يتعلق بتهيئة فرص العمل وشروط اخلدمة يف كل من البلدان الصناعية والبلدان النامية، فيما
 له الدولـة حـىت  موِّـ بأن احلد من الفقر، والتعليم اإللزامي الذي تقدمـه وتـ      واقتناعا منها  

عاما على األقل، وتوفري العمالة املنتجة الكاملة والعمل الالئق ينبغي أن تكون أهـدافا               ١٦سن  
 حمورية للسياسات اإلمنائية الوطنية الطويلة األجل يف مجيع البلدان،

 لكـون مفهـوم العمـل كمـصدر للكرامـة مل يقـدر حـق قـدره، ذلـك أن                وإدراكا منـها   
االقتصاد يعترب اليد العاملة جمـرد عامـل إنتـاج وينـتقص مـن              االجتاه الفكري السائد فيما يتصل ب     

 قيمة العمل بالنسبة لألشخاص وألسرهم ومجاعاهتم احمللية وللمجتمع ككل،
 ألن أخطار العوملة تـصحبها عمليـة اسـتقطاب حيـث جيـين بعـض                وإذ يساورها القلق   

فــرص العمــل والنمــو النــاس والبلــدان والــشركات الفوائــد املتمثلــة يف توســع األســواق وزيــادة  
فـسية  وقدر أكرب من التقـدم، يف حـني يتحمـل آخـرون العـبء املتمثـل يف حمدوديـة القـدرة التنا                     

 وفقدان فرص العمل واإلمالق،
 أن تزايـد القـدرة التنافـسية علـى الـصعيد الـدويل جعـل أسـواق العمـل يف          وإذ تالحـظ  

ق شـروط اخلدمـة غـري القياسـية         كثري من البلدان تتجه صوب مزيد من املرونة والتوسع يف تطبي          
وهــي شــروط ) املــدة، ومــا إىل ذلــكالعمــل املؤقــت والعمــل لــبعض الوقــت والعقــود احملــددة  (
تشملها بالضرورة تـشريعات العمـل وقواعـد الـضمان االجتمـاعي، وبالتـايل تعـرض العمـال                   ال

 إىل خماطر ومعوقات إضافية،
ل ميكــن أن تــسهم يف انعــدام  أن ظــاهرة زيــادة مرونــة أســواق العمــوإذ تالحــظ أيــضا 

األمان ويف التهميش االجتماعي ألعداد كبرية مـن الـسكان وأنـه يلـزم، بالتـايل، حتـسني األمـن                    
 الوظيفي يف مجيع قطاعات االقتصاد الوطين،

 بأمهيــة حتقيــق التــوازن بــني حاجــة أربــاب العمــل إىل ممارســة املرونــة يف واقتناعــا منــها 
ة، ومـن ناحيـة أخـرى، احلـق املـشروع للعمـال يف حريـة تكـوين         إدارة القوة العاملـة، مـن ناحيـ     

اجلمعيات واحلق يف املساومة اجلماعية، واألمن الـوظيفي، وظـروف العمـل املأمونـة والـصحية،                
 بأنـه يـتعني علـى الربملانـات أن          وإذ تسلم واحلصول على التدريب املهين واحلماية االجتماعية،       

 تؤدي دورا هاما يف هذا الصدد،
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 أن جماهبة حتديات العوملة مع توفري احلماية الفعالة حلقوق العمال وواجبـاهتم،   ترىوإذ   
 بأنــه يــتعني علــى   وإذ تــسلمتقتــضي مراجعــة منتظمــة لقــوانني العمــل ولعمليــات إنفاذهــا،       

 الربملانات أن تؤدي دورا هاما للغاية يف هذا الصدد،
نحـى عملـي وإىل تـدابري حمـددة          احلاجة إىل سياسات ألسواق العمل ذات م       وإذ تؤكد  

اهلدف لتهيئة فرص العمل تعـزز آفـاق حـصول اجلميـع علـى فـرص عمـل أفـضل وعلـى عمالـة                        
سـيما   منتجة، واحلاجة إىل هتيئة بيئة تساعد علـى تنظـيم املـشاريع وتنميـة القطـاع اخلـاص، وال                 

 عن طريق املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم والتعاونيات،
إىل تنميـــة القطـــاعني العـــام واخلـــاص لالقتـــصاد واالســـتفادة مـــن  احلاجـــة وإذ تؤكـــد 

إمكانيات التجارة الدولية املنصفة واالستثمار األجنيب املباشر لتهيئة فـرص العمـل وحتـسني أداء       
 أسواق العمل،

 بأن يف التعليم قوة كامنة تساعد على التحـرر وبأنـه أداة أساسـية لتنميـة                 واقتناعا منها  
لمرأة والرجل، وبالتـايل مـن الـضروري إقامـة صـلة خمططـة جيـدا خاصـة بـني                    القدرات املهنية ل  

 التعليم العايل واحتياجات وطلبات سوق العمل،
 علــى أن احتفــاظ العمـال والعــاطلني عــن العمـل بالقــدرة علــى املنافــسة يف   وإذ تـشدد  

اقتــصاد يعتمــد علــى املعــارف بــشكل متزايــد ويف عــصر العوملــة يقتــضي أن تتــاح هلــم فــرص      
 احلصول على التعليم والتدريب املهين املستمرين،

 أن سياسات مراقبة اهلجرة وإدارهتـا جيـب أن تنـسق مـع الـسياسات املالئمـة                  وإذ ترى  
لإلدماج االجتماعي والتعليم والتـدريب املهـين للحيلولـة دون اقتـران اهلجـرة التلقائيـة باملـصاحل                  

دون احلـدود القانونيـة، ولتجـب     لـة إىل مـا   غري املشروعة املتمثلـة يف خفـض تكـاليف اليـد العام           
تكـــوين مجاعـــات عماليـــة تفتقـــر إىل املهـــارات وتعمـــل بـــأجور منخفـــضة، وتفـــادي أشـــكال 

 االسترقاق املعاصرة،
 الدور األساسي للشركاء االجتمـاعيني يف تعزيـز احلـوار وكـبح             وإذ تضع يف اعتبارها    

 اآلثار الضارة املترتبة على مرونة أسواق العمل،
 الزيادة يف البغاء والسخرة والظاهرة العاملية املتمثلة يف االجتار بالنـساء     تثري جزعها  وإذ 

ع أشــكال يــ بــضرورة بــذل جهــود منــسقة لكفالــة محايــة النــساء مــن مج  وإذ تــسلموالفتيــات، 
 االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك عندما يتم حتت قناع عروض العمل الزائفة،
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لعماليـة هتـتم اهتمامـا بالغـا باحلفـاظ علـى الفوائـد الـيت                 لكون النقابـات ا    وإدراكا منها  
تنطوي عليها العوملة املنصفة واالستفادة من تسارع النمو االقتصادي وزيادة فرص العمالـة إىل              

 جانب مزايا االستقرار اليت جيلبها االعتماد املتبادل يف اجملال االقتصادي،
 ذلك معايري العمـل األساسـية، ينبغـي          بأن احترام حقوق اإلنسان، مبا يف      واقتناعا منها  

 أن يكون جزءا أساسيا من جدول األعمال الدويل األوسع نطاقا،
 احلاجـــة إىل التمـــسك بالدميقراطيـــة التـــشاركية، وتعزيـــز ســـيادة القـــانون  وإذ تؤكـــد 

واحترام وإنفاذ املعايري الدولية يف ميدان حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مبا يف ذلك احلـق               
  العمل الالئق واحلق يف التنمية،يف

 احلاجـــة إىل تـــوفري شـــبكات أمـــان ملختلـــف فئـــات العمـــال الـــذين وإذ تؤكـــد أيـــضا 
سـيما   يواجهون صعوبات من حيث العمالة ناجتة عن العوملة بشكل مباشر أو غري مباشـر، وال               

 يف القطاع غري النظامي،
يف توســيع نطـاق فوائــد   الــدور الـذي تؤديــه الربملانـات وأعـضاؤها    وإذ تؤكـد كـذلك   

العوملة املنصفة حبيث تشمل البلدان النامية، وكفالة متتع سكاهنا مبزيد مـن العدالـة االجتماعيـة،                
 واالزدهار االقتصادي واالستقرار واألمن الوظيفي واحلماية االجتماعية،

 الربملانــات علــى ســن قــوانني تــساعد علــى منــو العمالــة، والــضغط علــى  حتــث - ١ 
أربــاب العمــل والنقابــات العماليــة وســائر أصــحاب املــصلحة جلعــل هتيئــة فــرص    احلكومــات و

العمالــة والعمــل الالئــق حمــور خطــط الــسياسيات الوطنيــة والــسعي إىل هتيئــة بيئــة تــساعد علــى  
 التنمية املتوازنة للمناطق الريفية واملناطق احلضرية على السواء؛

اب العمــل وســائر الــشركاء  احلكومــات والنقابــات العماليــة وأربــحتــث أيــضا - ٢ 
االجتماعيني ومنظمة العمل الدوليـة علـى أن تـويل اهتمامـا أوثـق لألثـر االجتمـاعي واجلنـساين                    
للعوملة، مع التركيز خاصة على هتيئة فرص العمل وحتسني ظروف العمل، وأن تكفـل حـصول              

  لقاء العمل املتساوي؛املرأة والرجل على أجر متساوٍ
يتــصل  ن مــن تغــيري املواقــف الثقافيــة فيمــاـِّـــســات متك علــى وضــع سياتــشجع - ٣ 

 مبكانة املرأة يف سوق العمل وداخل إدارة املؤسسات؛
ن مجيع األشخاص من فرصة احلـصول علـى         ـِّـ بالدول أن تضع نظما متك     هتيب - ٤ 

 التعليم والتدريب املهين املناسبني الحتياجاهتم الفردية؛
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 علـى إبـرام     وحتثهـا ف العمل غري املأمونـة       باحلكومات أن تتصدى لظرو    هتيب - ٥ 
ــة ال      ــوفر احلماي ــددة األطــراف ت ــة ومتع ــة وإقليمي ــات ثنائي ــضل    اتفاق ــة أف ــل معامل ــة وتكف قانوني

 لعمال؛ جلميع
 بالدول اليت مل تـصدق بعـد علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة حلمايـة حقـوق                    هتيب - ٦ 

الربملانـات علـى وضـع لـوائح        وحتـث   على القيام بـذلك،     ن وأفراد أسرهم    مجيع العمال املهاجري  
 توفر معاملة ومحاية أفضل جلميع العمال املهاجرين، مبن فيهم النساء؛

 احلكومات والربملانات على مكافحة التمييز على أساس نـوع اجلـنس أو      حتث - ٧ 
الــسن أو الــدين أو االنتمــاء العرقــي أو احلالــة الــصحية، مبــا يف ذلــك احلمــل، فــضال عــن مجيــع   

عمل االستغاليل مثل االسترقاق والـسخرة، وأسـوأ أشـكال عمـل األطفـال، واالجتـار                أشكال ال 
 بالبشر والبغاء القسري وغري ذلك من املمارسات الشبيهة بالعبودية؛

 احلكومات على عدم الـدخول يف عقـود غـري رمسيـة أو غـري قائمـة علـى                    حتث - ٨ 
لتنظـيم واملـساومة اجلماعيـة،      أساس وطيد مـع موظفيهـا، وعلـى عـدم دعـم األسـاليب البديلـة ل                

 لتكون بذلك قدوة للمجتمع؛
 باجملتمع الدويل أن يكفل وصوال أكثر مـساواة إىل فوائـد العوملـة جلميـع          هتيب - ٩ 

البلدان وجمموعات السكان، مبا يقضي على التمييز القائم على السن أو نوع اجلنس وحيـد مـن       
احلــــصول علــــى أســــباب الــــرزق صل بالتفاوتــــات واالخــــتالالت اهلائلــــة القائمــــة فيمــــا يتــــ 

 الجتماعية؛ واحلماية
 احلكومات على مجع وحتليل بيانات العمالة املصنفة حسب نوع اجلـنس            حتث - ١٠ 

 والسن واالنتماء العرقي والدين، لتقييم خمتلف آثار سوق العمل املتسمة بالعوملة؛
ــه - ١١  ــوظيفي و   توجـ ــن الـ ــات إىل أن األمـ ــات واحلكومـ ــام الربملانـ ــسالمة  اهتمـ الـ

والصحة يف العمل ينبغـي أال تتـأثر بزيـادة مرونـة سـوق العمـل، مهمـا كانـت صـعوبة احليلولـة                        
 دون هذا التأثر؛

 كافــة الــشركاء االجتمــاعيني، مبــا يف ذلــك منظمــات أربــاب العمــل    تــشجع - ١٢ 
ومنظمات العمال على الدخول يف حوار فعلي وشامل للجميع هبـدف حتديـد أدوات الـسياسة                

واإلجراءات التنفيذية الكفيلة بتهيئة مزيد من فرص العمـل، واحلـد مـن البطالـة وحتـسني                 العامة  
 إمكانية احلصول على العمالة من خالل تنمية املهارات؛

 احلكومــات علــى هتيئــة بيئــة مواتيــة للرابطــات النــسائية حبيــث تــساعد  تــشجع - ١٣ 
 ع؛النساء على اكتساب املهارات اليت متكنهن من تنظيم املشاري
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 الربملانــات علــى مــساندة بــدء ســريان اتفاقيــة األمــم املتحــدة املتعلقــة    تــشجع - ١٤ 
 حبقوق املعوقني وتنفيذ أحكامها املتصلة بالعمل والعمالة؛

 باحلكومات إىل تعزيز التنمية واحلد من الفقـر والتفـاوت داخـل البلـدان             هتيب - ١٥ 
ــها،  وفيمــا ــدان  بين ــة بــني البل ــضييق الفجــوة التعليمي  واحملافظــة علــى التحــوالت الناجتــة عــن   وت

 تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة؛
سيما للنـساء، يف جمـال     بتوفري مزيد من التدريب وتنمية املهارات، وال   توصي - ١٦ 

وتوصـي  تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت، واملهـارات التنظيميـة يف الـنظم اإلداريـة واملاليـة،                
ليميـــة حبيـــث تـــستجيب الحتياجـــات     املقـــررات التدريبيـــة والتع  بتحـــسني مواءمـــة كـــذلك
 العمل؛ سوق

 بإعطاء األولوية فيما خيص االستثمار العـام واخلـاص ملـشاريع اهلياكـل              توصي - ١٧ 
األساســية الكثيفــة االســتخدام لليــد العاملــة والــيت تتــيح فــرص العمــل لعــدد كــبري مــن الفقــراء    

 وتكون موجودة يف مناطق فقرية؛
صاحل القطــاعني اخلــاص والعــام    مبراعــاة تــوازن دقيــق بــني مــ    توصــي أيــضا  - ١٨ 

يتصل بكفالة النمـو املـستدام لإلنتاجيـة وحتـسني القـدرة علـى املنافـسة االقتـصادية، فـضال                     فيما
عن االستقرار االجتماعي واملساواة للجميع، واحترام حقوق العمال واملساواة يف الفـرص بـني              

يراعــى يف صــنع الــسياسات العمــل بــدون أجــر املــضطلع بــه داخــل الرجــل واملــرأة، وكفالــة أن 
 ي من جانب املرأة أساسا؛ـزلـاإلطار املن
  بالشركات أن تتبع مبادئ املسؤولية االجتماعية للشركات؛هتيب - ١٩ 
ــز العمــل للحــساب       حتــث - ٢٠  ــم وتعزي ــى دع ــة عل ــات واملؤســسات املالي  احلكوم

لنطـاق يف القطاعـات غـري النظاميـة باملنـاطق احلـضرية             اخلاص واملؤسسات املتوسطة والـصغرية ا     
والريفية على السواء؛ مع إيـالء اهتمـام خـاص للتـدابري الـيت تعـزز عمـل املـرأة حلـساهبا اخلـاص                         

 املنظمــات الدوليــة علــى مــساعدة وحتــثوتنظيمهــا للمــشاريع، مثــل التمويــل الــصغري النطــاق؛ 
ــة يف إرســاء اإلطــار االجتمــاعي وا   ــدان النامي ــالزم للنــهوض بتنظــيم املــشاريع علــى    البل ملــايل ال

 الصعيد احمللي؛
 احلكومات والربملانات على كفالـة أن تتـيح تـشريعات العمـل باسـتمرار               حتث - ٢١ 

فرصا لتنمية املؤسسات وزيادة فرص العمـل، وتـضمن احلمايـة االجتماعيـة الكافيـة للعمـال يف                  
 بيئة تساعد على التنمية املستدامة؛
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ــة القــوانني   الربحتــث - ٢٢  ــة  ملانــات علــى مراجعــة كاف ــصلة لكفال ــوائح ذات ال  والل
متيز ضد املرأة، مبا يف ذلك القوانني املتصلة حبقوق امللكية لضمان أن تتمتـع املـرأة بـاحلق يف                    أال

مـرياث األراضــي ورأس املــال وغــري ذلــك مــن املوجـودات، الــيت تــشكل مجيعهــا مــصادر هامــة   
 أمني ضد البطالة؛ة وللتلتمويل األعمال التجاري

 الربملانات على سن تشريعات لظـروف العمـل متكـن الرجـل واملـرأة مـن             حتث - ٢٣ 
حتقيــق التــوازن بــني العمــل واملــسؤوليات األســرية، وتوصــي بــأن تتــاح للنــساء يف قــوة العمــل    

 علـى اعتمـاد إجـازة       وتشجع كذلك خدمات رعاية األطفال وإجازة األمومة املدفوعة األجر،        
 اعدة الوالدين على حتقيق التوازن بني الواجبات األسرية وتلك املتصلة بالعمل؛األبوة ملس
ــون     هتيــب - ٢٤  ــر املعن ــواردة يف التقري ــذ التوصــيات ال ــات أن تنف ــة ” باحلكوم عومل
 ، الذي أعدته اللجنة العاملية املعنية بالبعد االجتماعي للعوملة؛“هتيئة الفرص للجميع: منصفة

أن ختتتم بنجاح دورة الدوحة ملنظمة التجـارة العامليـة بغيـة             باحلكومات   هتيب - ٢٥ 
 تيسري التجارة املنصفة بوصفها احملرك الذي يولد العمالة يف البلدان النامية؛

 االحتاد الربملـاين الـدويل إىل إجـراء دراسـة عـن كيفيـة معاجلـة الربملانـات            تدعو - ٢٦ 
ملانــات يف تعزيــز العمــل الالئــق للجميــع،  ألثــر العوملــة كــل يف بلــده، تتــضمن تقييمــا لــدور الرب 

  االحتاد بتيسري حتديد وتبادل أفضل املمارسات املتصلة بالعمل الربملاين يف هذا اجملال؛وتوصي
ــتراتيجيات وتـــنظم محـــالت ملنـــع العنـــف   تقتـــرح - ٢٧   أن ترســـم احلكومـــات اسـ

رة يف كافـة    اجلسدي والنفسي يف مكان العمل والقضاء عليه؛ وهـو عنـف أصـبح ظـاهرة منتـش                
يـــد ذلـــك يف توصـــية اجلمعيـــة  أحنـــاء العـــامل تـــؤثر علـــى املـــرأة بـــشكل خـــاص، مثلمـــا مت تأك  

 عشرة بعد املائة لالحتاد؛ الرابعة
 حتقيـق مزيـد مـن االتـساق بـني الـربامج والـسياسات الراميـة إىل بلـوغ                    تطلب - ٢٨ 

ذه التوصـيات يف     احلكومات والشركاء االجتماعيني إىل إدراج هـ       وتدعوهدف العمل الالئق،    
استراتيجياهتم الوطنية بغية إحداث تغـيري ذي شـأن يف حيـاة النـاس، مـع احتـرام أولويـات كـل                      

 .بلد وسياساته وتقاليده
 


