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  نفيذيموجز ت
، المتحدة للتنمية المستدامةالقادم تسّلط هذه الوثيقة الضوء على التحضيرات من أجل مؤتمر األمم 

وهي تناقش النتائج المحتملة لمؤتمر القمة وأهميتها بالنسبة إلى منظمة العمل . والمساهمات التي قدمها المكتب
مساهمات منظمة العمل  لزيادةواالسترشاد  النقاشهو والغرض من هذه الوثيقة . الدولية وهيئاتها المكونة

  .تقديم هذه المساهماتبواسطتها والسبل التي يمكن الدولية في نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة 
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  ةـالمقدم  - أوًال
مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة على أن تنظم  ١قررت جمعية األمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين .١

) ١٩٩٢ريو دي جانيرو، (احتفاًء بالذآرى العشرين النعقاد مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية  ،القمةمستوى 
آما حددت الجمعية ). ٢٠٠٢جوهانسبرغ، (والذآرى العاشرة لمؤتمر القمة العالمي بشأن التنمية المستدامة 

في ريو دي  ٢٠١٢يونيه / حزيران ٢٢إلى  ٢٠د مؤتمر القمة من اعقان ٢العامة خالل دورتها السادسة والستين
 .مشارآة على أرفع مستوى سياسيب ،جانيرو، البرازيل

 ؛التنمية المستدامة من أجلضمان التزامات سياسية متجددة  :وقررت الجمعية العامة أن يكون هدف المؤتمر .٢
تنفيذ نتائج مؤتمرات القمة الرئيسية بشأن التنمية  تقييم التقدم المحرز حتى اليوم وتحديد الثغرات المتبقية في

  : المؤتمر على موضوعين هما سيرآزوفي هذا الصدد، . التصدي للتحديات الجديدة والناشئة ؛المستدامة
. اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة ) ب(اقتصاد أخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛  ) أ(

: الجلسة العامة، حول موضوع مشترك هو في موازاةموائد مستديرة رفيعة المستوى  آما ستنظم أربع
المؤتمر وثيقة  يصدر عنأن ويفترض  ."في تنفيذ النتائج المتوقعة من المؤتمر استشراف طريق المستقبل"

 .سياسية مرآزة من شأنها أن تقدم مساهمات مهمة في المضي قدمًا في تحقيق هدف التنمية المستدامة

وناقش مجلس إدارة مكتب العمل الدولي العمل الذي يضطلع به المكتب بشأن التنمية المستدامة والوظائف  .٣
دور المكتب في ل وجيز وجرى استعراض ٢٠١١.٣نوفمبر / في تشرين الثاني ٣١٢الخضراء خالل دورته 

يدًا بشأن نتائج مؤتمر قمة إجراء مناقشة أآثر تحد ومن المزمع أيضًا. ٢٠+ ريو  مؤتمرل ةالتحضيريالعملية 
 ٢٠١٢.٤مارس / دورته في آذار فيضمن القسم المؤسسي لمجلس اإلدارة  ٢٠+ ريو 

مساهمة منظمة العمل الدولية في زيادة من مجلس اإلدارة بشأن االسترشاد  التماسوالغرض من هذه الوثيقة  .٤
من المجاالت الرئيسية التي يمكن إدراجها في  ًاعدد تعرضوهي . مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة

آذلك التزام  من شأنها أن تبّينمن شأنها أن تسهم في التوصل إلى نتيجة مفيدة وقابلة للتطبيق، و مرّآزةرسالة 
 .منظمة العمل الدولية في االضطالع بدور نشط في ترتيبات المتابعة والتنفيذ المتفق عليها

  ةالتحضيري العملية  -ثانيًا 
بما في ذلك  والتحضيراتمن االستعراض  عملية شاملةمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة نظمت أمانة  .٥

 ٢٠١٠وتم توزيع استبيان في  ٥.االجتماعات االستشارية والمؤتمرات التحضيرية اإلقليمية في جميع األقاليم
 وُنظم. صاد األخضر واإلطار المؤسسياالقتوالثغرات في التنفيذ : بهدف جمع معلومات بشأن ثالث نقاط هي

وسوف يعقد . ٢٠١٢يناير / بين الدورات حتى آانون الثانيما اجتماعان تحضيريان للجان واجتماعان للجان 
 .مارس في نيويورك/ آذار ٢٧و ٢٦بين الدورات في ما اجتماع ثالث 

 الرئيسيةلجمعية العامة بشأن المواضيع ا الصادر عن األساسي اإلرشادعقب نتائج المشاورات واستنادًا إلى و .٦
آانون  ١٠مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة مسودة أولى للوثيقة الختامية في لمؤتمر القمة، أعد مكتب 

 ٢٥من  عقدوجرت المناقشات األولية بشأن المسودة األولى خالل اجتماع غير رسمي . ٢٠١٢يناير / الثاني
 

  . ٦٤/٢٣٦الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار    ١

  .A/C.2/66/L.5القرار    ٢

الفقرات (  http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB312/pol/WCMS_168245/lang--en/index.htm: انظر   ٣
٢٧-٢.(  

من المزمع إجراء مناقشة أوسع بشأن مساهمة منظمة العمل الدولية في التنمية المستدامة، خالل مؤتمر العمل الدولي    ٤
  .٢٠١٣في 

  http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu=23:   .انظر   ٥
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 جوالت، وستكون هذه المسودة األولى آذلك موضوع العديد من ٢٠١٢ير ينا/ آانون الثاني ٢٧إلى 
 ١٥إلى  ١٣وعقب اجتماع اللجنة التحضيري الثالث من . مارس/ آذار ١٩المفاوضات غير الرسمية بدءًا من 

 .يونيه في ري ودي جانيرو، سُتقَدم الوثيقة الختامية العتمادها في المؤتمر/ حزيران

البيانات والموائد المستديرة واألحداث  عن طريق ةالتحضيري العمليةى مدى وقدم المكتب مدخالت عل .٧
أآتوبر / تشرين األول ٣١رد على االستبيان في   "١: "هما ،وتم تقديم مساهمتين خطيتين إلى األمانة. الجانبية
تامية في مسودة الوثيقة الخ من أجلاقتراحات  " ٢"، يستعرض التقدم المحرز والتحديات المطروحة؛ ٢٠١٠

برنامج  اداخل المكتب اضطلع به ةتشاوري عمليةوآانت هذه المدخالت ثمرة . ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني ١
 .الوظائف الخضراء، بغية توفير مساهمة شاملة يتجلى فيها برنامج العمل الالئق

م المتحدة اإلنمائي وقبل انعقاد مؤتمر القمة، ستقوم مبادرة الوظائف الخضراء المشترآة بين برنامج األم .٨
ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات العمال، بإطالق تقرير ثاٍن 

لى المجموعة إالتقرير  سيستندو ٢٠٠٨.٦عام  نشربشأن الوظائف الخضراء، آمتابعة لتقريرها األول الذي 
، باإلضافة إلى الدروس العملية ٢٠٠٨الكبيرة من البحوث التي أجرتها منظمة العمل الدولية وغيرها منذ عام 

 .منظمة العمل الدولية إلى الدول األعضاء تقدمهالمستمدة من الدعم الذي 

  استشرافيةالوضع الراهن ونظرة   - ثالثًا
مسألة العمل  برزتو. مة اجتماعية متينة للتنمية المستدامةشددت دول أعضاء آثيرة على أهمية وجود دعا .٩

الحد  مسائل إلى اقتصاد أخضر، باعتبارها مسألة أساسية إلى جانبفي عملية االنتقال الالئق وخلق الوظائف 
من الفقر، األمن الغذائي والزراعة، المياه، المحيطات، الحصول على الطاقة، المدن المستدامة، القدرة على 

في آانون الصادرة ويتجلى ذلك في المسودة األولى للوثيقة الختامية . ود واالستعداد لمواجهة الكوارثالصم
والوظائف  -  السيما بالنسبة إلى الشباب - التي تسّلط الضوء على أهمية العمالةو، ٢٠١٢يناير / الثاني

 .الخضراء والعمل الالئق والحماية االجتماعية

من المبكر جدًا التنبؤ إلى أي مدى سوف تجسد النتيجة النهائية قيم منظمة العمل  له ال يزاوعلى الرغم من أن .١٠
الدولية ومبادءها، فإّن الجهود المتسقة التي بذلها حتى اليوم عدٌد من الدول األعضاء وأصحاب المصلحة في 

 يعتد بهلبناء دعم  ح ذلك فرصة حقيقيةيتيو. جسد قيم منظمة العمل الدولية بشكل واضحت، ةالتحضيري العملية
بالنسبة إلى  أهمية أساسيةلجميع النتائج الملموسة بشأن مسائل ذات والتساق السياسات لصالح العمل الالئق 

 .منظمة العمل الدولية، بما في ذلك الوظائف الخضراء والحماية االجتماعية

، ٢٠١٠لالستدامة العالمية في  وفي جهود موازية، أنشأ األمين العام لألمم المتحدة مجموعة رفيعة المستوى .١١
وآان الغرض من هذه . هالونين ورئيس جنوب أفريقيا السيد زوما ةالسيد ةالفنلندي ةالرئيسبرئاسة مشترآة بين 

 طريقةمستقلة واستعراضها من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بشأن  التماس آراءالمجموعة 
ووفرت منظمة العمل الدولية مدخالت إلى . في التنمية المستدامة المتمثل االستجابة للتحدي المتزايد

الستحداث "توصية رئيسية  ٢٠١٢يناير / تضمن التقرير الختامي الصادر في آانون الثانيو .المجموعة
 ٧."فرص العمالة، السيما لصالح النساء والشباب، بغية المضي قدمًا بالنمو األخضر والمستدام

 

عن منظمة العمل الدولية تقرير صادر . نحو عمل الئق في عالم مستدام ومنخفض الكربون: الوظائف الخضراء   ٦
  .وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمة الدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات العمال

  : انظر   ٧
United Nations Secretary-General’s High-level Panel on Global Sustainability (2012). Resilient 
People, Resilient Planet: A future worth choosing. New York: United Nations. 
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  الالئقج العمل أهمية برنام  - رابعًا
. أفضل بين األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة لتكامليوفر مفهوم العمل الالئق وإطاره االستراتيجي وسيلة  .١٢

وأماآن العمل هي األمكنة التي تجتمع . االجتماعيين ويسهم العمل الالئق في النمو االقتصادي والتقدم واإلدماج
 .والبيئية على نحو ال انفصام فيهفيه األبعاد االجتماعية واالقتصادية 

واالنتقال إلى اقتصادات فعالة من حيث الموارد وقليلة االنبعاثات ومقاومة لتغير المناخ يتطلب تغييرًا جذريًا  .١٣
تحقيق هذا التغيير الهيكلي الذي يولد فرصًا آافية للعمالة المنتجة  طرحوي. في نماذج اإلنتاج واالستهالك

المنشآت والقطاعات  وسوف تستجيب .برنامجًا مثيرًا للتحدياتج االجتماعي، والالئقة ويعزز اإلدما
اللوائح والحوافز التي تضعها السياسات و االقتصادية للقيود والفرص المتأتية عن ارتفاع أسعار الموارد

وسوف تنتقل فرص العمل ضمن القطاعات والمنشآت وفيما بينها، وسوف تتغير . االستهالآيالطلب تطور و
إلى أن ترصد وتسهل هذه التكييفات لضمان انتهاز الفرص والتقليل من مؤسسات سوق العمل ال بد لو. المهن

وقد تشمل التدابير االنتقالية برامج التدريب واالرتقاء بالمهارات وبناء إدارات . فأدنى حد من آلفة التكي
وال بد . بية على أآثر الناس استضعافًاللحماية االجتماعية للتخفيف من اآلثار السل أرضياتتوظيف فعالة و

التغيير وزيادة مقاومتهم  على استباقأن تساعد المنشآت والمستخدمين من لقطاع األعمال ومنظمات العمال 
وتحتاج الحكومات إلى . وقدرتهم على التكيف مع األسواق المتغيرة والمساهمة في صنع السياسات المستنيرة

أوجه التآزر واالتساق  ترسيعلى الحوافز تتجاوز الُنهج القطاعية المعزولة وإعداد سياسات مؤاتية وقائمة 
المصلحة أداة أساسية إذا  أصحابوسيكون الحوار االجتماعي الفعال بين جميع  .فيما بين الوزارات المختصة

 . أريد تحقيق انتقال عادل

بد  الو. االجتماعي االدماجالحد من الفقر وومة وتشكل العمالة المنتجة والالئقة أيضًا الرابط بين التنمية المستدا .١٤
ضمان فرص العمل وتوليد الدخل والحد من اآلثار الضارة على وجه الخصوص لصالح الفقراء  من

لى توافر عبشكل غير متناسب  وأسباب العيش إنفاق األسر المعيشيةحيث تقوم أنماط والمجتمعات المحلية 
 .الموارد الطبيعية وأسعارها

فرصة مهمة للمضي قدمًا في  ،مؤتمر القمة بشأن اإلطار المؤسسي وإدارة التنمية المستدامة صيلةتشكل حو .١٥
وينبغي أن . بين السياسات البيئية واالقتصادية واالجتماعية على المستويين الوطني والدولي فيمااالتساق 

صياغة السياسة الوطنية لمؤسسية تكون الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية جزءًا ال يتجزأ من اآلليات ال
وتنفيذها لضمان معالجة مسألة العمالة ومعايير العمل والحماية االجتماعية بأساليب تعزز الروابط اإليجابية 

 .بفعالية وتحد من تكاليف التكيف المقايضاتمع سياسات االقتصاد الكلي والسياسات البيئية، وتتناول 

للتنمية " خريطة طريق"نطالقة رسمية لصياغة مجموعة من المؤشرات وومن المرجح أن يوفر مؤتمر القمة ا .١٦
، ٢٠١٥وفي سياق تقييم األهداف اإلنمائية لأللفية ووضع خريطة طريق لبرنامج عمل ما بعد عام . المستدامة

وليس من شأن هذه األخيرة أن تحل . قد ينظر مؤتمر القمة في الدعوة إلى صياغة أهداف التنمية المستدامة
ومن المهم بمكان أن تشارك . ل األهداف اإلنمائية لأللفية بل أن توسعها من حيث تطلعاتها ونطاق تطبيقهامح

التي  "ةيلوالشم"منذ البداية لضمان أن يصبح العمل الالئق إحدى المسائل  العملية همنظمة العمل الدولية في هذ
 .في المستقبل من أهداف التنمية المستدامة ًاتعتبر جزء

مؤتمر القمة فرصة فريدة للنهوض ببرنامج العمل الالئق ووضعه آشرط مسبق بغية تحقيق عولمة  لمثوي .١٧
منصة إلرساء األهمية األساسية للحوار االجتماعي ودور أيضًا وهو . أآثر إنصافًا واخضرارًا واستدامة

 .مؤسسات سوق العمل إلدماج األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة

   الترآيز المقترحة فيما يتعلق بمساهمةمجاالت   -  خامسًا
  مؤتمر لمنظمة العمل الدولية في النتائج الممكنة 

  األمم المتحدة للتنمية المستدامة
 حصيلةمساهمة منظمة العمل الدولية أن تدعم أساسًا الهيئات المكونة في رسم معالم مدخالتها في  غرض .١٨

دي جانيرو  ون تنقل إلى الدول األعضاء المجتمعة في ريباإلضافة إلى ذلك، ينبغي للمساهمة أ. مؤتمر القمة
عالم العمل، تشير إلى االلتزام المتجدد لمنظمة العمل الدولية بأهداف  بالنيابة عنرسالة قصيرة ومرآزة 

 .تنفيذ نتائج مؤتمر القمةترمي إلى التنمية المستدامة وتبّين استعدادها ألن تكون جزءًا من خطة عمل 
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 :لرسالة مرآزةآعناصر ي المجاالت التالية ويمكن النظر ف .١٩

إّن قلة فرص العمل الالئق واستمرار فقر العمال واالستبعاد االجتماعي هي تحديات   .االلتزام المتجدد  "١"
المولى  االهتمامويعزى ذلك، إلى حد آبير، إلى عدم آفاية . رئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة

وخالل مؤتمر . للدعامة االجتماعية وغياب االتساق بين السياسات في الدعائم الثالث للتنمية المستدامة
هدف توفير العمل الالئق للجميع، باعتباره مسألة من جديد ، ينبغي للحكومات أن تؤآد ٢٠+ريو 

تلتزم بوضع سياسات اقتصادية الروابط بين الدعائم الثالث و تبّينأساسية في التنمية المستدامة، وأن 
ومن شأن هذه السياسات أن تعزز توليد العمالة وتحد من الفقر واالستبعاد . واجتماعية وبيئية متكافلة

تعزيز المنشآت المستدامة والوظائف الخضراء، وتوسيع نطاق الحماية  عن طريقاالجتماعي 
  .مات أصحاب العملاالجتماعية من خالل إقامة حوار نشط مع منظمات العمال ومنظ

لدعامة اينبغي أن يكون توفير العمل الالئق للجميع األساس الذي تقوم عليه  . دعامة اجتماعية متينة  "٢"
االجتماعي يتجليان  اإلدماجووينطوي ذلك على أّن العمل الالئق . االجتماعية إلطار التنمية المستدامة

لة وآليات اإلدارة السديدة المتفق عليها في مؤتمر في المؤشرات واألهداف وااللتزامات الوطنية المحتم
  .القمة

أن يوفر االقتصاد األخضر الوظائف  يجب. العمالة، المنشآت المستدامة، البنية التحتية وتنمية المهارات  "٣"
  .الضرورية، السيما لصالح األعداد المتزايدة من الشباب

لمنشآت المستدامة، مع إيالء اهتمام خاص ينبغي أن تستحدث الحكومات بيئة مؤاتية لتنمية ا  )أ(
 .للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي توفر الحصة األآبر من العمالة

ينبغي أن تتضمن السياسات تدابير ترمي إلى تعزيز تخضير الصناعات القائمة وتوسيع نطاق   )ب(
ستثمار في سالسل القيم واألسواق في قطاعات خضراء جديدة من خالل الحوافز والتمويل واال

 .طويرالبحث والت

على غرار ذلك، ينبغي أن تهدف سياسات البنية التحتية إلى االستفادة إلى الحد األمثل من نتائج   )ج(
؛ وبرامج التوظيف العامة عبارة عن أدوات فعالة الصعاب العمالة التي تعزز اإلنصاف ومقاومة

  .ًا الموارد الطبيعيةفي يد الحكومة لدعم السياسات االجتماعية التي تصون أيض

ينبغي أن تدعم السياسات النشطة لسوق العمل استحداث الوظائف الخضراء وإعادة توزيع   )د(
إدارات توظيف فعالة وتعزيز ُنظم التدريب واالرتقاء ببرامج  إقامةالعمال المسرحين من خالل 

  .المهارات الجديدة والمتغيرة، السيما في صفوف الشباب

تقوم  ،ألمن الدخلمؤاتية ينبغي أن توفر سياسات االقتصاد الكلي والسياسات االجتماعية ظروفًا   )ه(
  .بدورها بتوليد النمو والوظائف

مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة لتشجيع البلدان على وضع في نتائج  توصية النظر في وضعينبغي 
ي، لزيادة حصة الوظائف الخضراء في سوق العمل مع أهداف مستدامة ومتفق عليها على المستوى الوطن

  .مرور الوقت

 انأساسي ات وطنية للحماية االجتماعية أمرانالحماية االجتماعية وإرساء أرضي . الحماية االجتماعية  "٤"
في وجه ضرورة التكيف مع  ،لالنتقال إلى اقتصاد أخضر بغية بناء منشآت ومجتمعات محلية مقاومة

وهذان المكونان أساسيان . آمثبت في أوقات األزمات االقتصادية دورهمااإلضافة إلى تغير المناخ، ب
جميع البلدان أو تستكمل أو ترسي  مفادها أن توصية النظر في وضعينبغي و. في التنمية المستدامة

تصون أرضيات وطنية للحماية االجتماعية في سياق االستراتيجيات الوطنية لمد نطاق الحماية 
بشأن ) ٢٠٢التوصية رقم (لمنظمة العمل الدولية ) المقترحة(آما يرد ذلك في التوصية  ٨االجتماعية،

 ١٠١األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية، التي يمكن أن يعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته 
  . جتمعوينبغي تعزيز أوجه التآزر بين سياسات حماية البيئة والم ).٢٠١٢يونيه / حزيران(

 

  ).١٠٢رقم ( ١٩٥٢، )المعايير الدنيا(استنادًا إلى اتفاقية الضمان االجتماعي    ٨
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 وإرشادًا عمليًاتوفر معايير العمل الدولية إطارًا معياريًا مهمًا  . المبادئ والحقوق األساسيةالمعايير و  "٥"
التصديق على معايير  ويقتضي هذا األمر. لوضع سياسات محفزة للتنمية المستدامة ولإلدارة السديدة

وينبغي أن يشمل ذلك اتفاقيات منظمة . البشكل فعواالمتثال لها العمل الدولية ذات الصلة وتنفيذها 
العمل الدولية األساسية الثماني، التي تتناول الحرية النقابية وحق المفاوضة الجماعية والقضاء على 

ومنع التمييز في االستخدام والمهنة، باإلضافة إلى اتفاقيات العمل الجبري والقضاء على عمل األطفال 
عنية باإلدارة السديدة والتي تتناول تفتيش العمل والمشاورات الثالثية منظمة العمل الدولية األربع الم

االتفاقيات التي تتناول الحق في بيئة عمل آمنة وصحية، أيضًا المعايير  هذهوتشمل  .وسياسة العمالة
وهو أمر يرتدي أهمية آبرى في سياق المخاطر الناشئة عن التكنولوجيات والمهن الجديدة في االقتصاد 

معايير العمل ذات وتنفذ مفادها أن تصدق جميع البلدان  توصية النظر في وضعينبغي و. ضراألخ
  .الصلة آجزء من أطرها المعيارية للتنمية المستدامة

من المطلوب توفير إطار واضح وترتيب مؤسسي  . للجميع ناجحًااالنتقال  لجعلسياسات مؤاتية   "٦"
الستعراض تدابير التصدي للتغيرات الهيكلية في االنتقال إلى اقتصاد أآثر اخضرارًا ومناقشتها 

ومن شأن ذلك أن . نجتماعيوالشرآاء اال يضطلع بهدور نشط ب على أن يترافق ذلكوالموافقة عليها، 
 الكبيرةتغيرات الهيكلية ال يواجهونالمنشآت والعمال الذين  ما لذلك من أثر على إدارةو استباقيحّسن 

أفضليات واللوائح والضرائب والسياسات البيئية الجديدة والناجمة عن تغير األسعار في األسواق 
منظمة العمل (وتوفر االستنتاجات بشأن تعزيز المنشآت المستدامة . المستهلك وتوجهات االستثمار

 باقوينبغي است. في هذا السياق عمليًا وإرشادًاإطارًا متسقًا ) ٢٠٠٧دولي، الدولية، مؤتمر العمل ال
تكاليف العمال والمجتمعات المحلية المتضررة ومراعاتها عند تحديد تدابير التصدي، آجزء من 

ويرتدي دور الشرآاء االجتماعيين في . السياسات النشطة لسوق العمل ومخططات الحماية االجتماعية
 النظر في وضعينبغي و. نتقال وتقديم اإلرشاد بشأن استراتيجيات التكيف، أهمية محوريةالتخطيط لال

إطارًا لالنتقال يهدف إلى المزيد  ترسيمفادها أن تعزز جميع البلدان الحوار االجتماعي وأن  توصية
  .من اإلدماج االجتماعي وخلق فرص عمالة جيدة

ينبغي للحوار االجتماعي والجهود الرامية إلى تعزيز  . نيةوالقدرات الوط) اإلدارة(اإلطار المؤسسي   "٧"
االتساق السياسي بين الدعائم الثالث للتنمية المستدامة، أن تدعم أي إطار مؤسسي وطني وينبغي لها أن 

  .ترشد تصميم آليات التبليغ بشأن التقدم والثغرات في التطبيق

ينبغي أن تشمل صياغة أهداف التنمية المستدامة خلق الوظائف الخضراء  . أهداف التنمية المستدامة  "٨"
وينبغي اعتماد . العمل الالئق واإلدماج االجتماعي من خالل سياسات ترمي إلى تخضير االقتصاداتو

خلق الوظائف واإلدماج االجتماعي، باإلضافة إلى دور الحماية  يتجلى فيهامؤشرات وأهداف محددة 
آما توفر مؤشرات العمل الالئق إرشادًا مهمًا في هذا . فيذ أرضيات الحماية االجتماعيةوتن االجتماعية

مفادها أن تعتمد جميع البلدان أهدافًا وطنية تقوم على عمليات  توصيةالنظر في وضع ينبغي و. الصدد
غير ذلك ظروف العمل ووتقييم الوظائف الخضراء من حيث األبعاد الحالية والمحتملة لقضايا الجنسين 

وينبغي أن تدعم نتائج عمليات التقييم هذه السياسات االقتصادية وسياسات . من جوانب العمل الالئق
  .العمل الوطنية التي تتسق مع سياسات التنمية المستدامة

جهود لالستمرار في بناء قدرات الدول األعضاء ومعارفها، السيما قصارى الينبغي بذل .  بناء القدرات  "٩"
سوق العمل والتطورات الناجمة عن تخضير االقتصادات  اتجاهاتستوى الوطني، بشأن على الم

وتطبيقها، المتاحة تكييف أدوات سوق العمل  عن طريقوالمنشآت، بهدف رسم الُسبل إلى انتقال عادل، 
وحشد دعم تنمية األعمال وتقديم برامج لالرتقاء بالمهارات بغية خلق وظائف جيدة في االقتصاد 

  .ضراألخ

  مقترحة للمناقشة  ةنقط  - سادسًا
مجلس اإلدارة مدعو إلى مناقشة المسائل المثارة في هذه الوثيقة وتحديد رسائل ومدخالت منظمة العمل  .٢٠

مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  إلى تقديمها وأي إسهامات أخرى، يزمعالدولية الرئيسية 
٢٠١٢ . 


