مؤتمـر العمـل الدولـي ،الدورة 8072 ،701
التقريـر الرابـع
أفق عام  :0202التعاون اإلنمائي الفعال
دعما ً ألهداف التنمية المستدامة
تصويب
ينبغي أن تنص الفقرة  841على ما يلي:
تتيح وسائل العمل االبتكارية فرصا ً جديدةً إلشراك جهات من القطاع الخاص وتوسيع نطاق التعاون بين
بلدان الجنوب والحوار السياسي في مختلف األقاليم بغية مواصلة السعي إلى تحقيق المبادئ والحقوق األساسية
في العمل بموجب برنامج عام  .0202وباإلضافة إلى المجموعات متعددة أصحاب المصلحة ،أُقيمت شراكات
جديدة مع القطاع الخاص ،وذلك مع الشركات وشبكات قطاع األعمال (منصة عمل األطفال وشبكة األعمال
العالمية من أجل أرضيات الحماية االجتماعية والشبكة المعنية باإلعاقة وشبكة العمل الجبري) .ويتطلب تواصل
نجاح وسائل العمل الجديدة والتقليدية التزاما ً متواصالً من جميع األطراف وإرادةً سياسيةً قويةً .وعليه ،أُعيد التأكيد
عل ى االلتزام الدولي بالقضاء على عمل األطفال في المؤتمر العالمي الرابع بشأن القضاء المطرد على عمل
األطفال ،الذي عُقد في بوينس إيرس في تشرين الثاني /نوفمبر  0282والذي ا ُختتم باعتماد إعالن بوينس إيرس
الذي ينص على المبادئ واإلجراءات التي يتعين اتخاذها ،بما يشمل قرابة  822تعهد باتخاذ خطوات ملموسة نحو
القضاء على عمل األطفال والعمل الجبري وتوليد العمالة الجيدة لفائدة الشباب.
ينبغي أن تنص الفقرة الثالثة في اإلطار  6على ما يلي:
ويدعم التحالف  2-1عمل الحكومات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ووكاالت األمم المتحدة
ومنظمات المجتمع المدني ،وغير ذلك من أصحاب المصلحة ،في السعي إلى تحقيق المقصد  2-1من
أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على العمل الجبري وإنهاء الرق المعاصر واالتجار بالبشر وعمل
األطفال بجميع أشكاله (انظر.)http://www.alliance87.org/ :
ينبغي أن ينص الجزء الثالث من العمود الرابع من الجدول  0في الملحق األول ،على ما يلي:
يستند عرض نتائج الدراسة االستقصائية في النص إلى مدى تواتر إجابة محددة اختارتها على التوالي
الجهات المجيبة من الهيئات المكونة ومن شركاء التنمية ،على الدراسة االستقصائية ،من أصل جميع
الردود .وجرت أيضا ً مناقشة نتائج الهيئات المكونة حسب نوع هذه الهيئات.
والتدابير السبعة التي اختارت ثالثة تدابير منها الجهات المجيبة على الدراسة االستقصائية ،هي التالية:
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