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 مقدمة

 تقریر عن النتائج
 استحدث طريقة إعداد خطط عمل وطنية ترمي إلى تعزيز العمل الالئق على إن اإلقليم الذي

وقد حثت استنتاجات االجتماع اإلقليمي اآلسيوي . يا والمحيط الهادئ آسو إقليم هقطريالمستوى ال
 ٢٠٠١الثالث عشر في عام 

 آل دولة من الدول األعضاء في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، على أن ١
تضع عن طريق المناقشة الثالثية والتوافق في اآلراء، خطة عمل وطنية للعمل الالئق تحدد ضمن 

ج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية، األولويات الوطنية وجدوًال زمنيًا لتنفيذها اإلطار الشامل لبرنام
وطلب . ومجموعة من المؤشرات ألغراض الرصد والتقييم المنتظمين على المستوى الثالثي

المندوبون من المكتب أن يقدم المساعدة إلى الهيئات الثالثية المكونة في مجال تصميم خطط العمل 
عرب المندوبون في هذه االستنتاجات أيضًا أو. "ذه وفقًا لما قد تعتبره هذه الهيئات ضروريًاالوطنية ه

قلقهم إزاء االفتقار إلى المعلومات عن متابعة استنتاجات االجتماعات اإلقليمية السابقة "عن 
 .ي المقبل، وطلبوا من المكتب إجراء تقييم للنتائج واآلثار في االجتماع اإلقليمي اآلسيو"وتقييمها

تقرير عن النتائج : العمل الالئق في آسيا بعنوانواستجابة لهذه االستنتاجات، يقدم هذا التقرير 
ويعمل التقرير على تقييم التقدم . إلى االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر،٢٠٠٤-٢٠٠١للفترة 

 بما في ذلك الدروس  آما يبرز النتائج المحققة،المحرز في خطط العمل الوطنية للعمل الالئق
ويحدد تقرير مرفق مقدم إلى االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر . المكتسبة والممارسات الجيدة

 ما يلزم لالعتماد على التقدم المحرز حتى اآلن على المستويين جعل العمل الالئق هدفًا آسيويًا عنوانب
دون إقليمية منسقة بشأن العمل و  إقليميةالمحلي والوطني، وللتحول تدريجيًا إلى اتخاذ مبادرات

ومن المأمول أن يبين التقريران معًا صلة منظمة . آثر نحو العولمةأالالئق في عالم يتحول أآثر ف
 وأن يقدما أساسًا للمناقشات المحورية وأن لإلقليم،العمل الدولية بالشواغل والتحديات األساسية 
 في اإلقليمدد بوضوح والية منظمة العمل الدولية في يتمخض عنهما استنتاجات من شأنها أن تح

 .السنوات المقبلة
 التي اعتمدتها ،ويشكل تقديم تقرير عن النتائج جزءًا ال يتجزأ من اإلدارة القائمة على النتائج

متماسك  لترجمة هدفها الرئيسي المتمثل في تعزيز العمل الالئق إلى إطار ٢٠٠٠المنظمة منذ عام 
واإلدارة االستراتيجية هي في . سنتينالة فترمة مدته أربع سنوات والبرنامج والميزانية لللسياسة العا

 للبرنامج والميزانية لديها وأداة عريضةتتيح للمنظمة تحديد التوجهات الالسديدة  لإلدارة  أداةآن واحد
 في هذه العملية هي إطار واألداة الرئيسية. دارة تستخدم لتقييم األداء الفعلي مقابل النتائج المتوقعةلإل

 االستراتيجي الذي يبين األولويات متوسطة األجل واالستراتيجيات األساسية الالزمة لمتابعة ةالسياس
 على ٢٠٠٥-٢٠٠٢ االستراتيجي األول الذي يشمل الفترة ةويرآز إطار السياس. والية المنظمة

———————— 
 .)١ الملحق(استنتاجات االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر نظر أ    1
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وفيما . ل الثالثي للمنظمة في البلدان برنامج العمل الالئق وهو اإلطار الذي يسترشد به العمدعيمت
 االستراتيجي الثاني إلى جعل العمل الالئق ليس ة يرمي إطار السياس٢٠٠٩-٢٠٠٦يخص الفترة 

تشمل في عولمة عادلة بذلك فقط هدفًا لمنظمة العمل الدولية فحسب وإنما أيضًا هدفًا عالميًا واإلسهام 
 .حصول على عمل الئق ومنتجتتيح فرصة عادلة لكل امرأة ورجل للالجميع و

بيد أن من األهمية بمكان التأآيد من البداية أن اإلدارة القائمة على النتائج هي في مراحلها 
ويشمل ذلك . األولى إذ ال تزال المنظمة تسعى بصورة منتظمة إلى تطبيق وتحسين التقنيات األساسية

 لتقييم األداء ورصد التقدم صياغة أهداف ونتائج مشفوعة بمؤشرات مالئمة وأغراض صريحة
المحرز بانتظام وتحليل النتائج الفعلية مقابل األغراض وإجراء تقييمات منتظمة لتكملة المعلومات 

تقرير عن " تقديموعلى ذلك، ينبغي في هذا الصدد اعتبار . )١-األولاإلطار  (المتوافرة عن األداء
رس المستفاد من هذا التقرير في تعزيز اإلدارة وينبغي أن يفيدنا الد أولى بمثابة محاولة "النتائج

 .القائمة على النتائج في المستقبل

 ١ –األول اإلطار 
 اإلدارة القائمة على النتائج في منظمة العمل الدولية

 :دورة التخطيط وإعداد التقارير
  االستراتيجي األولةإطار السياس(دورة مدتها أربع سنوات :  االستراتيجيةطار السياسإ 

 )٢٠٠٩-٢٠٠٦ وإطار السياسات االستراتيجي الثاني ،٢٠٠٥-٢٠٠٢
 دورة السنتين: لبرنامج والميزانيةا 
 )منتصف المدة وتقرير عن فترة السنتين(الدورة السنوية : عداد تقارير عن التنفيذإ 
 .عمليتان في العام: عمليات تقييم البرنامج 

 

الرئيسية المحققة آمحصلة لما " النتائج"، يسعى إلى استعراض القيودهذه رير التق وإذ يعي
 :  على أساس أنماط األسئلة التالية٢٠٠١تضطلع به المنظمة من أنشطة منذ عام 

 ا هي الطريقة التي نفذ بها المكتب والهيئات المكونة استنتاجات االجتماع اإلقليمي اآلسيويم 
 ?األخير

 العمل الالئق

 األهداف االستراتيجية

  األهداف العملية والمؤشرات واألغراض

 يحدد العمل الالئق عن طريق 

ز عن طريقيقاس اإلنجا

مكتب من مكاتب منظمة العمل الدولية يستخدم أهدافًا 
للتقييم ولتحديد األولويات واختيار األنشطة التي 

 : سيضطلع بها ويدمج ذلك في

خطة العمل

 األنشطة

لخارجة عن الموارد العادية والموارد ا(يخصـص الموارد 
 :ويحدد التوقيت ويضع معايير تقارير والقياس) الميزانية

 عملية

 التخطيط

 االستراتيجي

 للنتائج

 واآلثار
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 ? التغير الذي حدث نتيجة عمل المنظمةما هو الفرق أو 
 ?آيف يمكن الحكم على اآلثار أو النتائج بوصفها نجاحًا أو إخفاقًا 
 ?آيف أثرت النتيجة في فئات مختلفة من السكان 
دور الهيئات المكونة وسائر المنظمات والجهات بما هو دور مكتب العمل الدولي بالمقارنة  

  ?المانحة
 ?لحوار االجتماعي الثالثي وجرى استخدامه آأداة في عملية تحقيق النتائجآيف تم تعزيز ا 
 ?آيفية تعبئة الموارد العادية والخارجة عن الميزانية لتمويل األنشطة 
 ? والمواردات القدرلقيود علىآيفية التصدي ل 
الئق وهل هل تبين النتائج أو توضح نهجًا متكامًال ومتسقًا، وما هو المدخل إلى العمل ال 

 ?استحدثت بصورة متتالية عناصر إضافية خاصة بالعمل الالئق
على تحديد سياسات عامة أو خاصة وهل طبقت " مثال عملها"المنظمة و" دراية"هل عملت  

 ?هذه السياسات
 ? الجهود لتعزيز الخبرات المستمدة من المبادرات المحلية إلى الوطنية واإلقليميةبذلتهل  
 ?س المكتسبة والرسائل المنشورةما هي الدرو 
يد العمل الالئق ط البارزة وما هي الخطوات المقبلة التي ستتخذ لتوقيودما هي التحديات وال 

  ?دون اإلقليميواإلقليمي  إلى المستويين االنتقالعلى المستويين المحلي والوطني و

 هيكل التقریر
ية واإلقليمية والوطنية التي طرأت منذ  السياق من خالل إبراز التطورات الدول١يحدد الفصل 

ويصف أيضًا .  الثالث عشراإلقليمي اآلسيوي وأثرت في تطبيق استنتاجات االجتماع ٢٠٠١عام 
ويشير .  بما في ذلك التدابير المتخذة لتعزيز القدرة المؤسسية،التغييرات التي تشهدها المنظمة ذاتها

نتائج ال تعتمد على دور المكتب فحسب وإنما أيضًا  المؤسسية ويؤآد أن الالقيودالفصل إلى شتى 
الجهات  ويصف .الهيئات المكونة الثالثية وسائر الشرآاء من منظمات وجهات مانحةأدوار على 

، وذلك لترجمة استنتاجات االجتماع اإلقليمي مشارآتها على المستوى القطري، وطريقة المشارآة
آما أنه يبين آيف آانت . مي إلى تحقيق العمل الالئقاآلسيوي الثالث عشر إلى سياسات وأنشطة تر

الجهود المبذولة لتعزيز العمل الالئق مرتبطة بالبرامج اإلنمائية الوطنية واألطر متعددة األطراف 
 .شكلت جزءًا منهاآيف على المستوى القطري أو 

وشواغلها ويظهر هذا الوصف الطريقة التي اعتمدت فيها بلدان مختلفة، بمراعاة سياقاتها 
المحددة، مختلف نقاط االنطالق أو المبادئ أو الطرائق أو األطر وتولت مسؤوليات االستجابة لنتائج 

في لجهود المبذولة وصف الاستخدمت عناوين مختلفة وقد . االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر
ولذا، يسعى . االلتباس وقد أضفى هذا األمر بعض ،سبيل تعزيز العمل الالئق على المستوى القطري

لى إ الخاصة بالبلدان ذاتها والموجهة ،إلى التمييز بين خطط العمل الوطنية للعمل الالئقالتقرير 
التي يستخدم فيها  عمل المكتب وط خط، وهيبرامج القطرية للعمل الالئقال وبين ،المستوى الوطني

 لمساعدة البلدان على إنفاذ خطط العمل ةميزانيته العادية والموارد الخارجة عن الميزانيالموارد من 
 .الوطنية للعمل الالئق

المتصلة وإن مجاالت االهتمام ذات األولوية آلسيا ف، ٢٠٠٤-٢٠٠١وفيما يخص الفترة 
بالعمل الالئق وبأبعاده االستراتيجية األربعة ومسائل المساواة بين الجنسين وعلى نحو ما برز في 

 :يلي  يمكن أن تحدد بشكل واسع على أساس ما؛لثالث عشراآلسيوي استنتاجات االجتماع اإلقليمي ا
 عمالة المنتجة بوصفها السبيل المستدام للخالص من الفقر؛لا 
 عزيز العمل الالئق في جميع مراحل الحياة؛ت 
 رساء الحقوق في العمل و اإلدارة السديدة؛إ 
 التصدي للتمييز ومواطن الضعف؛ 
  والحوار االجتماعي؛ الثالثيالهيكلعزيز ت 
 .مات والكوارث والنزاعاتالتصدي لألز 
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 هذه الشواغل ذات األولوية وعمليات تدخل المنظمة ومجاالتها البرنامجية ٢ويصف الفصل 
 . المحرزة ويتطرق إلى النتائج الرئيسية،الرئيسية الرامية إلى تعزيز العمل الالئق والحد من الفقر

إلى إجراء أي مقارنة بين سبيل التوضيح ال الحصر وال ترمي طر على األوترد النتائج المظللة في 
وتعبر المعلومات التي جمعت عن جهود جماعية بذلها . البلدان أو الهيئات المكونة أو المكاتب

لدول العربية والمكاتب دون اإلقليمية والمكتب اإلقليمي لآلسيا والمحيط الهادئ المكتب اإلقليمي 
 المشاريع من الميدان والمقر والهيئات المكونة ون وموظفون التقنيو واألخصائيوالمكاتب القطرية
وقد أسهموا في صياغة تقارير عن . ن على المستوى القطريون المستهدفوللمنظمة والمستفيد

 التي يرون أنها توضح على نحو أفضل النتائج أو اآلثار أو الحصائل، والتي تعد بالفعل األنشطة
 .تمثل ممارسات جيدة أو حاالت إخفاق أو دروس مكتسبةأو / وابتكارية

من االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر إلى الرابع " بعنوان الختاميفصل الويظهر 
عدد متزايد من في  واالجتماعية الوطنية اإلنمائيةخطط الأن برنامج العمل الالئق أدرج في ، "عشر
ئات المكونة للمنظمة والجهات المانحة على اإلنجازات التي وتدل الشواهد المقتبسة من الهي. البلدان

لكن بالتطلع إلى االجتماع اإلقليمي . تحققت منذ عقد االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر
 إدراج العمل الالئق والعمالة :ة تكمن فيياآلسيوي الرابع عشر وما بعده، تظل التحديات الرئيس

مائية الوطنية وفي الحصول على التزام سياسي بتنفيذها تنفيذًا آامًال المنتجة في صلب البرامج اإلن
على العمل الالئق واستغالل الفرص التي تتيحها " إلضفاء الصفة اإلقليمية"واتخاذ خطوات مقبلة 

 لمنظمة العمل الدولية إذا أريد لها زيادة تعزيز ال بدو. العولمة ومواجهة ما تطرحه من تهديدات
 في عالم يتحول أآثر فأآثر إلى العولمة الناشئة في اإلقليمتحديد الشواغل من لمنطقة، أهميتها في ا

ويسلط الضوء على هذه الشواغل والتحديات اإلقليمية فضًال عن الدور . والتصدي لهذه الشواغل
 .جعل العمل الالئق هدفًا آسيويًا بعنوانالذي تؤديه المنظمة للتصدي لها في تقرير موضوعي مرفق 
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 اإلدارة القائمة على النتائج   -١
 من أجل العمل الالئق

 للعمل الرامي إلى تطبيق استنتاجات االجتماع نتيجةينبغي تقييم النتائج المحققة بوصفها 
تغير السياق على " ١" :اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر بشأن العمل الالئق فيما يتعلق بما يلي

القدرة المؤسسية " ٢"؛ ٢٠٠٤ حتى نهاية عام ٢٠٠١طني منذ عام  الدولي واإلقليمي والوىالمستو
الدور الذي " ٣ "؛ بما في ذلك قدرتها على تطبيق اإلدارة القائمة على النتائج،لمنظمة العمل الدولية

 .ر الهيئات المكونة الثالثية وسائر األطراف الفاعلةادوأيؤديه مكتب العمل الدولي بالمقارنة ب

 سياق التنفيذ
 التطورات خضمجهود لتنفيذ استنتاجات االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر في الل تبذ

 وهي تطورات أعادت تأآيد أهمية العمل ة، والوطنية واإلقليميةالهامة التي تطرأ على الميادين الدولي
 . منظمة العمل الدولية لتعزيز العمل الالئقعتمدها التي تاألساليبالالئق وآذلك أثرت في 

 األهداف اإلنمائية لأللفية
األمم المتحدة إعالن برنامج التنمية والتعاون اإلنمائي في إطار في السياق العالمي، يحدد 

  .٢٠٠٢ لعام توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنميةفي  و٢٠٠٠ لعام بشأن األلفية
 قائدًا ١٨٩ة لألمم المتحدة، ألزم  الذي اعتمد في مؤتمر قمة األلفي،في اإلعالن بشأن األلفيةف

. ١عالميًا مجتمع األمم بدفعة مشترآة ومنسقة للحد من الفقر المدقع وفي نهاية المطاف القضاء عليه
ألمم المتحدة بصورة جماعية المنظمات التابعة لعملت  األلفية لألمم المتحدةوفي أعقاب مؤتمر قمة 

 مؤشرًا لقياس التقدم المحرز ٤٨ غاية و١٨ة لأللفية وعلى تحديد مجموعة تضم ثمانية أهداف إنمائي
 بوصفها محورًا )١-١اإلطار (واعتمد المجتمع الدولي األهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية . في تنفيذها
 . ٢ على استراتيجية أساسية معدة لمساعدة البلدان على تحقيق هذه األهدافاتفقللنشاط و

———————— 
 ١٨ الجمعية العامة في ه اعتمدت،بإعالن األمم المتحدة بشأن األلفية المتعلق ،A/RES/55/2قرار األمم المتحدة     1

  .http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf  :، انظر العنوان)٥٥الدورة  (٢٠٠٠سبتمبر  /أيلول
العملية على المستوى األنشطة : تتألف هذه االستراتيجية من أربعة عناصر متمايزة لكنها مترابطة فيما بينها وهي    2

الممارسات لتحقيق األهداف أفضل ؛ أنشطة البحوث وتحديد )الحملة بشأن األلفية(القطري؛ الترويج وزيادة التوعية 
  ).تقارير على المستويين العالمي والقطري(؛ ورصد التقدم المحرز )مشروع األلفية( اإلنمائية لأللفية 
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 ١-١اإلطار 
 لأللفيةاألهداف اإلنمائية 

 القضاء على الفقر المدقع والجوع ١الهدف 
 توفير التعليم االبتدائي للجميع ٢الهدف 
 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ٣الغاية 

 خفض وفيات األطفال ٤الهدف 
 تحسين صحة األمهات ٥الهدف 
 األخرىاإليدز والمالريا واألمراض /مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية  ٦الهدف 
 آفالة استدامة البيئة ٧الهدف 
 بناء شراآة عالمية من أجل التنمية ٨الهدف 

تعهدت البلدان النامية بتعبئة مزيد من الموارد المحلية "وفي إطار توافق آراء مونتيري، 
وإعادة توزيعها وإصالح المؤسسات بحيث تتوافق مع األولويات الوطنية واعتماد سياسات اقتصادية 

ية فعالة متأصلة وطنيًا، ووافقت البلدان المتقدمة على زيادة المساعدات اإلنمائية وتحسينها واجتماع
وقد أسفر توافق اآلراء العالمي ". "ودعم جهود البلدان النامية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

 زمنيًا عن عمل الواسع النطاق حول مجموعة من األهداف اإلنمائية الواضحة القابلة للقياس والمحددة
منسق لم يسبق له مثيل، ليس فقط في إطار منظمة األمم المتحدة، بما فيها مؤسسات بريتون وودز، 

 .  ٣"بل وآذلك في مجتمع المانحين األوسع، واألهم من ذلك، داخل البلدان النامية نفسها
لفية واآلثار التي ومن المفيد استعراض الصلة القائمة بين العمل الالئق واألهداف اإلنمائية لأل

 :يحدثها برنامج العمل الالئق في البلدان اآلسيوية
المتمثلة العمل الدولية سياقًا مؤاتيًا لزيادة التمسك برسالة منظمة اإلنمائية لأللفية تقدم األهداف 

إن وضع العمالة المنتجة . ٤العمالة الالئقة والمنتجة هي السبيل المستدام للخالص من الفقرفي أن 
 منظمة العمل الدولية التي ة لهو تعبير عن سياس٥"ي صلب السياسات االقتصادية واالجتماعيةف"

 ٢٠١٥تسهم في بلوغ الهدف اإلنمائي لأللفية الخاص بخفض نسبة الفقر بمقدار النصف بحلول عام 
 فيو ؛ وتؤيد بلدان آسيا والمحيط الهادئ بقوة هذا النهج.لهذا الهدفواالستراتيجيات الداعمة 

أعرب المندوبون عن رغبتهم في التشديد على "، استنتاجات االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر
ئيسية للحد من رأهمية توليد العمالة بوصف ذلك عنصرًا أساسيًا في برنامج العمل الالئق ووسيلة 

شكلة في وجرى إيالء أهمية خاصة لزيادة الوظائف وجعلها أفضل على حد سواء، ألن الم. "الفقر
 ما تكمن في الطبيعة اإلنتاجية بقدر آسيا ال تكمن في االفتقار إلى النشاط االقتصادي البلدان النامية في

إذ إن عدد العاملين فيها يفوق عدد العاطلين عن العمل، غير أنهم يعملون في . المنخفضة لهذا النشاط
 أسرهم أآثر من دوالر أمريكي ظروف يسود فيها األجر الزهيد إلى درجة تحول دون تقاضيهم مع

  .في اليوم لكل شخص
في الوقت الذي حددت فيها األهداف اإلنمائية لأللفية غايات ومؤشرات في إطار جداول و

مرحلة التنمية ل عتبار الواجبال اىبحيث يوليطبق ال بد من أن زمنية محددة، فإن العمل الالئق هدف 
. استراتيجية للتنمية وليس معيارًا أو شرطًا ملزمًا للبلدانفالعمل الالئق . االجتماعية واالقتصادية

وتستند البرامج القطرية للعمل الالئق إلى أولويات آل هيئة من الهيئات المكونة القطرية وإلى 
  .األهداف اإلنمائية الوطنية

من األهداف اإلنمائية لأللفية وعملية صياغة األوراق االستراتيجية للحد تحقيق تؤدي عملية و
 إلى خلق فرص هامة إلبراز دور الهيئات المكونة ، التي تقوم بها مجموعة من البلدان النامية،الفقر

———————— 
الدورة  ، الجمعية العامة لألمم المتحدة،مم المتحدة بشأن األلفية، تقرير األمين العامتنفيذ إعالن األ  :الجمعية العامة    3

 .A/59/282أغسطس، الوثيقة  / آب٢٧التاسعة والخمسون، 
 ،نودورة الحادية والتسع، ال مؤتمر العمل الدولي،، تقرير المدير العامالخالص من الفقر :  العمل الدوليكتبم    4
 .)٢٠٠٣جنيف، (

برنامج العمالة العالمي هو عنصر ). ٢٠٠٢مارس / جنيف، آذار (برنامج العمالة العالمي:     مكتب العمل الدولي 5
 . أساسي في استراتيجية المنظمة للعمل الالئق
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وثمة اعتراف متزايد بأن األهداف اإلنمائية . العمل الالئقنهج الثالثية للمنظمة والقيمة التي يضيفها 
ويزداد اتساع المجال . هادام مجتمع العمل غائبًا عن صوغ السياسات وتنفيذ لأللفية لن تتحقق ما

إلظهار أن الحوار االجتماعي الثالثي عنصر أساسي لتعزيز امتالك هاتين العمليتين وااللتزام بهما 
العمال على منظمات وتشارك وزارات العمل ومنظمات أصحاب العمل و. على المستوى الوطني

 خطط عمل وطنية من أجل نحو متعاظم في عملية األوراق االستراتيجية للحد من الفقر وفي وضع
 . بقدر أآبر من الفعاليةلتتمكن من المشارآة  اإلى تعزيز قدراتهذه الهيئات تحتاج ه لكن. العمل الالئق

وتمثل الغاية . تولي األهداف اإلنمائية لأللفية اهتمامًا خاصًا للعمل الالئق وترآز على الشبابو
 وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب عمًال الئقًا التعاون مع البلدان النامية لوضع "٨ من الهدف ١٦

 والحاجة إلى الترآيز على توفير عمل الئق ومنتج للشباب واضحة في آسيا والمحيط ."ومنتجًا
من   في المائة١٨ عامًا حوالي ٢٤و ١٥ تبلغ نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين حيثالهادئ 

 في المائة من ٣٠  أخرى تبلغ نسبةوهناك ؛ة تقريبًا ماليين نسم٦٠٥ أو ما يعادل مجموع السكان
ما بين ثالث في هذا اإلقليم وتتجاوز معدالت البطالة بين الشباب .  عامًا١٥ عن تقل أعمارهاالسكان 

 في ٢١وفي الدول العربية تبلغ نسبة الشباب حوالي . ٦الكبار في السنبطالة إلى ست مرات معدالت 
 ١٥ في المائة أخرى أولئك الذين تقل أعمارهم عن ٣٧ نسبة تضما المائة من مجموع السكان فيم

  . في المائة٢٥٫٦بلغت نسبة البطالة بين الشباب  ٢٠٠٣عامًا؛ وفي عام 
 محور ٢٠١٥ اإلنمائي لأللفية المتعلق بتوفير التعليم االبتدائي للجميع بحلول عام لهدفبين ايو

على نهج دورة الحياة المتبع إزاء العمل الالئق آما ترآيز المنظمة على القضاء على عمل األطفال و
قدرة على تزويد الصبيان والفتيات على السواء أآثر البلدان آلما آانت و. تجلى في هذا الترآيزي

لعمل المدرسة أو لالختيار بين االمعضلة الشائكة آلما قّل وجود بدورة آاملة للتعليم االبتدائي، 
آلما نجحت وآذلك األمر، . اص األطفال الذين ينتمون إلى أسر فقيرة بالنسبة إلى األطفال وبوجه خ

 بدًالعلى األسر الفقيرة اختيار تعليم أطفالها آلما آان أسهل البلدان في القضاء على عمل األطفال، 
  . العملإلىدفعهم من 

 على  األهداف اإلنمائية لأللفية وبرنامج العمل الالئقفيلمساواة بين الجنسين أساسية او
جر في القطاع غير بأ على عمالة المرأة باستخدام حصة النساء من العمالة ٣ويؤآد الهدف . السواء

 االجتماع اإلقليمي استنتاجاتوسلطت أيضًا . ٧ الزراعي بوصفها مؤشرًا رئيسيًا لتمكين المرأة
سب من النساء يمثلن مجموعة آبيرة على نحو غير متنا"اآلسيوي الثالث عشر الضوء على أن 

أن يكون إدماج قضايا الفوارق بين الجنسين في التيار "، وشددت على أنه ينبغي "الفقراء العاملين
 برنامج العمالة آما ينبغي رصده بانتظام لتحديد ما إذا آان قد أحرز تقدم فيالرئيسي بندًا ذا أولوية 
مية لتعميم قضايا الجنسين واعتمدت منظمة العمل الدولية استراتيجية إقلي". ملموس في هذا الصدد

 .٢٠٠٧بحلول عام  آسيا والمحيط الهادئ إقليمووافقت على تنفيذ هذه االستراتيجية بالكامل في 
تقديم آل المساعدات والحماية الممكنة إلى األطفال وجميع "يسعى إعالن األلفية إلى آفالة و

طبيعية وعمليات اإلبادة الجماعية السكان المدنيين الذين يعانون بصورة جائرة من آثار الكوارث ال
والصراعات المسلحة وغيرها من حاالت الطوارئ اإلنسانية، حتى يمكنهم استئناف حياتهم الطبيعية 

ويستهدف برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية الفئات المستضعفة في  ."في أقرب وقت ممكن
 وتوجد أيضًا برامج مستهدفة خصيصًا للعمال .الكهولةجميع مراحل الحياة بدءًا من الطفولة وحتى 

 .المعوقين والشعوب األصلية والعمال المهاجرين والعمل الجبري
ألمم المتحدة والمؤسسات المالية المنظمات التابعة ل مع توافق آراء مونتيري، تعتمد يًاتمشو

 الموارد على إتاحةإلى جًا منسقة ومشترآة ترمي الدولية وأسرة المانحين على نحو متزايد أطرًا ونُه
ويتعين أال تخرج مسألة تعبئة الموارد لتمويل . المستوى القطري لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

مكتب والهيئات المكونة من الخطط العمل الوطنية للعمل الالئق عن هذه األطر، آما يتعين أن يتمكن 
 .العمل بفعالية داخل هذه األطر متعددة األطراف

———————— 
 ٥٫٩ في جنوب شرق آسيا و٤٫٨ في شرق آسيا و٢٫٩ معدل نسبة البطالة بين الشباب إلى الكبار ٢٠٠٣بلغ في عام     6

  .٤ الجدول ،٢ الفصل )٢٠٠٤ ،جنيف(، ILO, Global Employment Trends for Youth : أنظر. آسيافي جنوب
السواد تجدر اإلشارة مع ذلك إلى أن هذا المؤشر ال يعد مؤشرًا جيدًا جدًا على تمكين المرأة اقتصاديًا نظرًا إلى أن     7

 .القتصاد غير المنظم والزراعة في اموجودالقوة العاملة في البلدان اآلسيوية من  األعظم
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 ة في آسياالعولم
وقد شدد المندوبون في . تصوغ البلدان خطط عملها للعمل الالئق في سياق تعاظم العولمة

العولمة يمكن أن تترك آثارًا إيجابية وسلبية على "االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر على أن 
 /ذي صدر في شباط ال، ويبرز تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة."حد سواء

 : هذين األثرين،٢٠٠٤فبراير 
وهناك . فعملية العولمة الجارية تولد حصائل غير متوازنة بين البلدان وداخلها على حد سواء

وتفتقر هذه البلدان . ثروات يجري خلقها ولكن بلدانًا وشعوبًا آثيرة للغاية ال تشارك في منافعها
وإذا نظرنا إلى . ماع صوتها في رسم معالم هذه العمليةوالشعوب إلى حد بعيد، بل آليًا، إلى إس

العولمة بعيني الغالبية الكبرى من النساء والرجال لرأينا أنها لم تستوف تطلعاتهم البسيطة والمشروعة 
ويعيش الكثيرون منهم في . المتمثلة في الحصول على وظائف الئقة وتوفير مستقبل أفضل ألطفالهم

  .٨...نظم  دون حقوق معترف بهامجاهل االقتصاد غير الم
، عقدت ثالثة اجتماعات ٢٠٠٢ديسمبر / سبتمبر وآانون األول /وفي الفترة ما بين أيلول

آما عقد اجتماع للحوار والهند للحوار الوطني بشأن البعد االجتماعي للعولمة في الفلبين والصين 
لة االجتماعية بشأن معرفة آراء اإلقليمي في بانكوك الستشارة صانعي القرارات واألطراف الفاع

وإضافة إلى التصدي للموضوعات التقليدية الخاصة . العولمة ومصادر قلقهم وتطلعاتهمحول الناس 
بالمالية والتجارة والهجرة والتكنولوجيا واإلنتاج العالمي، أشارت الحوارات اآلسيوية آذلك إلى 

مضاعفاتها على األشخاص في القطاعين : مية للمناقشة المطروحة عن العولمةيالخصوصية اإلقل
الزراعي وغير المنظم ومسائل المساواة بين الجنسين واألخطار الملحوظة التي تهدد التقاليد المحلية 

ويبحث التقرير . ٩والهويات الثقافية والمسألة الشائكة المتمثلة في السيطرة الديمقراطية على األسواق
 هذه الجوانب بقدر أآبر من التفصيل ويجعل من قضية ًا آسيويًاجعل العمل الالئق هدف عنوانالمرفق ب

 .العمل الالئق في آسيًا محورًا  لتوجه االقتصاد العالمي واستدامته في المستقبل
وفي إطار متابعة نتيجة مؤتمر القمة لأللفية، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارًا في 

تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة  علمًا بتحيط فيه ٢٠٠٤ديسمبر / آانون األول
إلى أن منظومة األمم المتحدة المنظمات في "وتدعو  ، الفرص للجميعوفيرت -عادلة عولمة  بعنوان

إلى أن تنظر في الدول األعضاء "وتدعو آذلك " تنظر ضمن والياتها في تقرير اللجنة العالمية
مات ذات الصلة في منظومة األمم المتحدة وغيرها من الهيئات متعددة دعيت المنظو .التقرير

التشجيع على إيجاد عولمة "تقديم معلومات عن أنشطتها الرامية إلى األطراف ذات الصلة إلى 
 آمتابعة لنتائج مؤتمر ٢٠٠٥في االستعراض رفيع المستوى لعام ، تتجلى "منصفة تشمل الجميع

 . ١٠القمة لأللفية
ر العولمة وما نشأ عنها من آثار جليًا تمامًا في آسيا، ربما أآثر من أي بقعة أخرى وآان تأثي

في تحقيق المعجزة االقتصادية في جنوب  وفي الوقت الذي ينسب فيه إلى العولمة دور. من العالم
في  من التسعينات، فإن األزمة المالية التي اجتاحت آسيا آبيرشرق آسيا خالل فترة الثمانينات وجزء 

حملت إلى البالد مواطن الضعف وعدم االستقرار التي واجهتها االقتصادات  ١٩٩٧/١٩٩٨ الفترة
 وقد آان االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر يعج بالذآريات الحية لهذه األزمة .١١المفتوحة

 ملحًا، أن يعد الطلب من المدير العام، بوصف ذلك مطلبًا"وآثارها الباقية وهو ما دفع بالمندوبين إلى 
بالتشاور مع الهيئات الثالثية المكونة في اإلقليم مبادئ توجيهية وبرامج مقترحة تهدف إلى منع اآلثار 
االجتماعية السلبية للتباطؤ االقتصادي الجاري أو على األقل تخفيف وطأتها إلى حد آبير، وأن يعد 

و م في االقتصاد العالمي لتحقيق نبرامج تهدف إلى مساعدة الدول األعضاء على المشارآة بنجاح

———————— 
 العمل الدولي، كتبجنيف، م ( الفرص للجميع توفير:ةعادلعولمة  : اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة    8

 . خالصة) ٢٠٠٤
 ).٢٠٠٤ية، بانكوك، منظمة العمل الدول (الحوارات في آسيا : اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة    9

 تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد - تهيئة الفرص للجميع - عولمة منصفة لألمم المتحدة، A/RES/59/57القرار     10
 آانون ٢دون تصويت في ) الدورة التاسعة والخمسون(ته الجمعية العامة لألمم المتحدة  الذي اعتمد ،االجتماعي للعولمة

 .٢٠٠٤ديسمبر  /األول
). ٢٠٠٤بانكوك، منظمة العمل الدولية،  (حوارات في آسيا :  للعولمةاللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي    11

حولت منظور العولمة في المنطقة من مد يعلو بجميع السفن إلى  األزمة المالية اآلسيوية"وأشارت الحوارات إلى أن 
 ).٢٥ –ص  ("لبؤسالسطح إلى موجة تسونامية تغرقها وتزيد من الفقر وا
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 وأحد الدروس الهامة المكتسبة من األزمة المالية التي مرت بها آسيا هو الدور ."اقتصادي مستدام
 .األساسي الذي تؤديه الحماية االجتماعية

 ١٢التطورات اإلقليمية والوطنية
 التي أصابتها، فإن أحداثًا بينما أجادت البلدان اآلسيوية في استعادة توازنها بعد األزمة المالية

 واإلنفلونزا )سالسار (أخرى وقعت مؤخرًا بما في ذلك تفشي المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة
 حملت إلى البالد موجة تفكير مفادها أنه في عالم تسوده االقتصادات المتصلة والمترابطة، ،الطيرية

رابطة أمم جنوب شرق آسيا ن اإلقليمية مثل وتقوم التجمعات دو. ال تكفي الحلول الوطنية بمفردها
على توثيق أواصر التعاون للتصدي لهذه الشواغل ولشواغل  ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي

وآذلك هجرة ) اإليدز( بما فيها على نحو هام تفشي فيروس نقص المناعة البشرية ،إقليمية أخرى
إن اآلثار الدوامة لألحداث التي وقعت في . الجبرياأليدي العاملة ومنع االتجار باألشخاص والعمل 

 وغير ذلك من العراق والحرب التي اندلعت في أفغانستان و٢٠٠١سبتمبر  /الحادي عشر من أيلول
النزاعات المسلحة فضًال عن التهديدات المتزايدة للجماعات اإلرهابية والمتطرفة واآلثار المدمرة 

 وحلول منسقة على استجابات جميعها في تأآيد أهمية توافر  قد أسهمت،للكوارث الطبيعية الكبرى
 .المستويين العالمي واإلقليمي

 التفاقء التام اواإللغر التجارة والسوق المالية وانتهاء االتفاق بشأن النسيج والمالبس يإن تحر
يل الصين ، وانضمام بلدان من قب٢٠٠٥يناير  /المنسوجات متعددة األلياف اعتبارًا من آانون الثاني

 للبعض وتهديدات للبعض ًا قد خلق فرص،وآمبوديا إلى منظمة التجارة العالمية وارتفاع أسعار النفط
اآلخر وأسفر عن خلق وظائف وضياع أخرى وأآد أن ساحة اللعب هي غير متكافئة وتحتضن 

بالنسبة إلى استدامة  واإلنتاجية والتوقعات قدرة التنافسيةالبشأن وأثار قلقًا بالغًا " رابحين وخاسرين"
 .النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي

، اشتد النمو االقتصادي في البلدان اآلسيوية نسبيًا بالمقارنة ببقاع أخرى من ٢٠٠١ومنذ عام 
العالم يدفعه في المقام األول استمرار قوة الصين ومعدالت النمو المتماسكة للناتج المحلي اإلجمالي 

 مما أدى إلى إثارة ،طالة مافتئت ترتفع والسيما بين الشباب في جميع البلدان تقريبًاإال أن الب. في الهند
يزال  وتباطأت نسبة الحد من الفقر وال. ١٣"النمو غير الّمولد للوظائف"شواغل إزاء ارتفاع معدالت 

د غير  حصة االقتصاما فتئت وفي الوقت نفسه .اإلقليمعدد آبير جدًا من الفقراء العاملين في هناك 
ستمر عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل وتزداد حاالت ي و تتزايدالمنظم من العمالة الكلية

 وهذه آلها عوامل دفعت بالعمالة المنتجة والحماية ؛التعرض لنزوات االقتصاد العالمي والتأثر بها
 االقتصادي واالجتماعي االجتماعية إلى احتالل مرآز الصدارة في البرامج الوطنية المعنية بالتقدم

 .والحد من الفقر
وآانت تجربة الدول العربية مع التكامل في االقتصاد العالمي أبطأ، ويعزى ذلك في جزء منه 

وقد هيمن على هذا التكامل الصادرات النفطية وهجرة األيدي العاملة داخل . إلى النزاعات والحروب
منطقة العربية دون اإلقليمية آكل، آان أداء النمو وفي نطاق ال. العالم العربي وخارجه على السواء

 ومرد ذلك بدرجة ،٢٠٠٣ لكنه انتعش في عام ٢٠٠١ عام ه في من٢٠٠٢االقتصادي أدنى في عام 
آبيرة إلى األثر اإليجابي الناجم عن أسعار النفط بالنسبة إلى اقتصادات التصدير، على الرغم من أن 

إن . ًا بالحروب والنزاعات التي اندلعت في المنطقةسلبيًا القطاعات األخرى تأثرت جميعها تأثر
آما أن . معدل البطالة على المستوى اإلقليمي والبطالة بين الشباب العرب هو أعلى معدل في العالم

توزيع الثروة غير متكافئ للغاية؛ وبينما بلغ نصيب الفقراء العاملين الذين يتقاضون دوالرًا أمريكيًا 
، فإن حوالي ثلث ٢٠٠٣في عام من العمالة الكلية  في المائة فقط ٢٫٩م نسبة في اليوواحدًا 

األشخاص الذين لديهم عمل، ال يتقاضون أجرًا يكفي لرفع مستوى معيشتهم ومعيشة أسرهم إلى 
  .١٤أعلى من خط الفقر المحدد بدوالرين في اليوم

———————— 
 .جعل العمل الالئق هدفًا آسيويًا بعنوان من التقرير الموضوعي ٢انظر أيضًا الفصل     12
13 اتجاهات العمل واالتجاهات بشأن  اإلحصائي لمكتب العمل الدولي  انظر التقريرالتفاصيل،لالطالع على    

 :أنظر أيضًا. يمي اآلسيوي الرابع عشراإلقل االجتماع إلى قدم الم والمحيط الهادئ،االجتماعية في آسيا
ILO, World Employment Report 2004-05 (Geneva, 2004). 

 p.56. ILO, World Employment Report 2004-05 ,(Geneva, ILO, 2004):     انظر 14
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ارات في ج اللذين أصابا غووأدت الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات في بنغالديش والزلزالين
الهند وبام في جمهورية إيران اإلسالمية إلى القضاء على سبل عيش األفراد وجعل البلدان أآثر تأثرًا 

واستجابت برامج منظمة العمل الدولية لهذه الكوارث والسيما ألن هذه . بأشكال األزمات األخرى
 والحماية االجتماعية إعادة التأهيلمار و الطلب على الوظائف واإلعزادت نتيجة لذلكاألحداث قد 

 .والسيما حماية األشخاص األشد ضعفًا
 ٢٦ الذي وقع في ،بيد أن أضخم هذه الكوارث الطبيعية هو الزلزال ومعه موجات التسونامي

أضخم آارثة طبيعية " والذي وصفه األمين العام لألمم المتحدة بأنه ٢٠٠٤ديسمبر  /آانون األول
".  عامًا من وجودنا وآان على المنظمة أن تتصدى لها باسم المجتمع العالمي٦٦وقعت على مدى 

وهو زلزال هائل ضرب الشاطئ الغربي من شمالي سوماترا وسبب اجتياح موجات التسونامي 
 العنيفة في المحيط الهندي ودمر المناطق الساحلية في الهند وإندونيسيا وتايلند وجزر المالديف

 ٢٠٠٥فبراير  / شباط٧ اعتبارًا منو. ن ماليزيا وميانمار وسيشل والصومال فضًال عوسري النكا
وفي المناطق .  شخص وفقد أو شرد ألوف مؤلفة أخرى٣٠٠٠٠٠بلغ عدد الوفيات قرابة 

وفي إندونيسيا، . المتضررة، تباطأت الحياة االقتصادية حتى وقفت وانهارت األنشطة االقتصادية
 مليون شخص قد تضرر بفقدان وظيفته وأن ١٫٨ولية إلى أن حوالي أشارت التقديرات السريعة األ

 في المائة أو أعلى في المناطق ٣٠ في المائة إلى ٦معدل البطالة يمكن أن يرتفع بصورة مؤقتة من 
 عامل عمله ومصادر دخله ويمكن أن ٤٠٠ ٠٠٠يزيد على  وفي سري النكا، فقد ما. المتضررة

وتدل التقديرات في الهند .  في المائة٢٠عات المتأثرة إلى ما يزيد على يرتفع معدل البطالة في المقاط
 ٣٠٠٠٠وفي تايلند فقدت قرابة .  شخص قد أصابهم األذى من جراء ذلك مليون٢٫٧ أن حوالي على

 شخص ٩٠٠٠٠ة تعتمد على مصائد األسماك سبل عيشها في حين أن ما يزيد على  عيشيأسرة م
حل المبكرة لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية في اوحتى في المر. سياحيفقدوا وظائفهم في النشاط ال

حاالت الطوارئ، أآدت البلدان المتأثرة أهمية التخطيط والعمل في مرحلة مبكرة من أجل االنتعاش 
 . خلق العمالة وتوفير سبل العيشسعيًا إلىاالقتصادي واالجتماعي 

 تشهدها الساحات الدولية واإلقليمية والوطنية، التطورات الرئيسية التي منخلفية إزاء هذه الو
 . االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشراستنتاجاتينبغي استعراض تنفيذ 

 لتنفيذ لالقدرة المؤسسية الالزمة
 النتائج أداة جدیدة ال تزال اإلدارة القائمة على

سؤولية مشترآة تقع تمثل مهمة تنفيذ استنتاجات االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر م
واعتمد المكتب من جهته، . مكتبالعلى عاتق جميع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية إلى جانب 

وتعمل . اإلدارة القائمة على النتائج لإلسهام بفعالية أآبر في تحقيق نتائج يمكن التعرف إليها وقياسها
 تقنيات اإلدارة لتحقيق النتائج المرآزة على ألمم المتحدة علىمات التابعة لظالمنالمنظمة مع سائر 

 . ١ –ويرد وصف هذه التقنيات في المقدمة في اإلطار األول . ١٥تحسين األداء
إال أن اإلدارة القائمة على النتائج أداة جديدة نسبيًا وال تزال المنظمة تعمل على تطبيق اإلدارة 

إضافة إلى ذلك، يمكن أن . ذها ورصدها وتقييمهاالقائمة على النتائج بانتظام في إعداد البرامج وتنفي
العمل الذي يضطلع به المكتب لمساعدة الهيئات بدءًا ب :تكون النتائج محصلة ألنواع مختلفة من العمل

لع به الشرآاء الثالثيون ط، إلى العمل الذي يضثالثيينالمكونة إما بصورة منفصلة أو آشرآاء 
تخضع النتائج أيضًا لتأثير أعمال مجموعة من األطراف الفاعلة و. أنفسهم إما بصورة فردية أو معًا

 بما في ذلك سائر المنظمات القائمة في النظام متعدد األطراف ومجتمع المانحين ومنظمات ،بأآملها
 .أنفسهاالمجتمع المدني وبالتأآيد الجهات المستفيدة المستهدفة 

———————— 
 : انظر    15

ILO: Strategic Policy Framework (2006-09) (and preview of the Programme and Budget proposals 
for 2006-07), Governing Body, 291st Session, Geneva, Nov. 2004, GB.291/PFA/9, para. 52. See also 
United Nations Joint Inspection Unit: Managing for results in the UN system: Implementation of 
results-based management in the UN organizations (Geneva, 2004). 
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 تقاریر عن النتائج على إعدادالقيود 
اتخاذ عدد من التدابير لتعزيز قدراته التقنية الخاصة وقدرات الهيئات المكونة  المكتب بيقوم

إن وزارات .  القدرة  تؤثر على النتائج المحققةالقيود على أن ومن الواضح. للمنظمة على حد سواء
العمال تؤآد جميعها بقوة على وجود حاجة إلى تعزيز منظمات العمل ومنظمات أصحاب العمل و

 . ١٦قنية للمشارآة بفعالية في شكل ثالثي في عملية صنع القرارات الوطنيةالقدرة الت
إذ إن وجود بيانات . وتتصل التقييدات األخرى على سبيل المثال بالقاعدة اإلحصائية والمعرفية

 فيها األبعاد الرئيسية جلى وتت، ومصنفة بحسب الجنس والعمروسهلة المنالإحصائية موثوقة وشاملة 
 والمناقشات الخاصة بالسياسة العامة وآذلك لقياس التقدم المحرز للخيارات أمر حيوي ،قللعمل الالئ

وعلى الرغم من االنطالقة الهامة في وضع مجموعة من مؤشرات العمل الالئق . باتجاه األهداف
نتائج  نسبيًا تعني أن الةمعلومات األساسيال، فإن ندرة )٨-٢ إلى ٦-٢، األطر من ٢الفصل  (آلسيا
وأحرز المكتب أيضًا . الحصول على تقدير واقعي لدرجة التأثيربالتالي يمكن قياسها بالكم ويتعذر  ال

ها لكن ال يزال يلزم نهج متكامل ومنتظم تشاطرمتقدمًا في االستراتيجيات المتعلقة بإدارة المعارف و
ة واسعة من  بما في ذلك مجموع،إلدارة ما تزخر به منظمة العمل الدولية من تجارب ومعارف

 .نواتج المنظمة وأدواتها
وإضافة إلى ذلك، يسلم المكتب بأن التحدي الرئيسي ال يزال يكمن في التحول من نهج جماعي 
مستهدف إلى نهج على مستوى السياسة العامة وفي ضمان أن تدرج على نحو متسق في السياسات 

 التي اآتسبتها من البحوث وجمع المنظمة" دراية"العامة والخاصة التي تؤثر في العمل الالئق 
وال . ي استمدته من برامج العمل، آما يسلم بأن هذه السياسات تنفذ فعليًاذال" مثال عملها"البيانات و

يشابه إعداد تقرير عن عدد النساء الالتي يعثرن على وظائف أو يتلقين زيادة في األجر في برنامج 
 . وطنية لتكافؤ فرص العمالة وتعمل على تنفيذهاتوضيحي، إعداد تقرير عن حكومة اعتمدت سياسة

ولن يتغير . ويعكف المكتب على توسيع نطاق شراآاته مع المنظمات والمؤسسات األخرى
لكن .  الثالثي وسيظل الهوية المؤسسية لمنظمة العمل الدولية وهيكل اتخاذ القرارات فيهاالهيكل

عائم استراتيجيات التنمية عن طريق سياسات العمل الالئق ال يمكن أن يشكل دعامة أساسية من د
العولمة ال يمكن أن تكون شاملة ومنصفة تمامًا للجميع إال " ويذآر إعالن األلفية بأن ؛العمل وحدها

إذا بذلت جهود واسعة النطاق ومستمرة لخلق مستقبل مشترك يرتكز على إنسانيتنا المشترآة بكل ما 
 ".تتسم به من تنوع

برامج على التنفيذ اعتماد الالمرآزية في التخطيط وفي ، على ٢٠٠١منذ عام ويتعاظم التأآيد 
مالحظات التي قدمها الإال أنه على نحو ما أشار إليه المدير العام في . المستويين اإلقليمي والوطني

على الرغم من  ": من أنه لمجلس اإلدارة٢٩١إلى لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة في الدورة 
، فإن قدرتنا في األقاليم ودون األقاليم والبلدان تظل ٢٠٠٠قاليم منذ عام أل الموارد المقدمة إلى ازيادة

وحجم الطلبات مرتفع . ١٧"أقل من أن تكون آافية نظرًا إلى ازدياد الطلب من هيئاتنا المكونة
لمكونة قادرة سيما على المستوى القطري حيث يستلزم أن تكون منظمة العمل الدولية والهيئات ا وال

على المشارآة بنشاط في شتى األطر متعددة األطراف لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وضمان 
 .إدراج العمل الالئق على نحو آامل

 البرمجة القطریة للعمل الالئق
طرائق جديدة لتحديد دورها على المستوى القطري وأهم من ذلك العمل الدولية أعدت منظمة 

، أصدر ٢٠٠٤مايو / وفي أيار. لمتيسرة تتالءم بفعالية أآبر مع الطلبات ذات األولويةلجعل الموارد ا
 للعمل الالئق في  متسقةبرامجوتنفيذ المدير العام تعميمين يطبقان منهجية النتائج على إعداد 

———————— 
الحوار  الثالثي والهيكل الحاجة إلى بناء القدرات للهيئات المكونة للمنظمة في الجزء المتعلق بتعزيز تناقش    16

 .٢االجتماعي في الفصل 
، جنيف، تشرين ٢٩١الدورة مجلس اإلدارة، ، تقارير لجنة البرنامج والميزانية واإلدارة:     مكتب العمل الدولي 17

 .GB.291/81 (Rev.2)الوثيقة ، ٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني
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وأدخل هذان التعميمان برامج قطرية للعمل الالئق بوصفها أداة رئيسية للتخطيط  لعمل . ١٨البلدان
تنفيذ ويرد فيما يلي وصف طريقة . رير عنهاالمنظمة في هذا الميدان وبرمجته ورصده وتقديم تق

 .البرامج القطرية للعمل الالئق وآيفية ارتباطها بخطط العمل الوطنية للعمل الالئق

 المستوى القطري تنفيذ العمل الالئق على

والبرامج القطریة  خطط العمل الوطنية للعمل الالئق
 الالئقللعمل 

جميع الدول األعضاء في اإلقليم على أن تحدد "حث االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر 
عن طريق عملية حوار ثالثية، برنامج عمل وطنيًا للعمل الالئق تندرج فيه الحقوق األساسية في 

جتماعية، العمل ويهدف إلى توفير فرص أآبر للنساء والرجال لضمان عمل الئق وتوفير الحماية اال
بما في ذلك معايير السالمة والصحة المهنيتين، ألآبر عدد ممكن من العمال وزيادة الحوار 

أن تحدد ضمن اإلطار الشامل لبرنامج "وينبغي لخطط العمل الوطنية للعمل الالئق هذه ". االجتماعي
ومجموعة من المؤشرات للتنفيذ العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية األولويات الوطنية جدوًال زمنيًا 

وطلب المندوبون في االستنتاجات ". ألغراض الرصد والتقييم المنتظمين على المستوى الثالثي
الثالثية في مجال تصميم خطط العمل الوطنية المكونة أن يقدم المساعدة للهيئات " آذلك من المكتب

وية لتقديم المساعدة، حيثما يكون أن يمنح األول "وآذلك" هذه وفقًا لما تعتبره هذه الهيئات ضروريًا
وآمتابعة ". ذلك ضروريًا ومطلوبًا للهيئات المكونة الثالثية لتنفيذ خطة العمل الوطنية للعمل الالئق

لالجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر عقد منتدى ثالثي دون إقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط 
 ).٢ لحقوالم ٢-١اإلطار  (الهادئ معني بالعمل الالئق

 ٢-١اإلطار 
 المنتدى الثالثي دون اإلقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

 العمل الالئقبشأن 

آسيا شرق  لجنوب  دون اإلقليمي األولالمنتدى الثالثي في أوآالند نيوزیلندااستضافت حكومة 
من ، بمشارآة ٢٠٠٣أآتوبر  / تشرين األول٨ إلى ٦ بشأن العمل الالئق في الفترة من والمحيط الهادئ

الفلبين وإندونيسيا وفيجي وآيریباتي وبابوا غينيا : عشرة بلدان أعضاء على أساس ثالثي وهي
 .وفانواتو ونيوزیلندا وأسترالياالدیمقراطية تي سلي -تيمورجمهوریة  وسليمانالجدیدة وجزر 

 :يلي وانصبت األهداف على ما
  ؛لالئق عبر المنطقة دون اإلقليميةعم التقدم المحرز في تعزيز برنامج العمل اد 
تشاطر الدروس وأفضل الممارسات وتحديد المسائل والحلول المشترآة في وضع خطط عمل  

 ؛وطنية بشأن العمل الالئق وتنفيذها
 .مكين البلدان من االضطالع بمسؤولياتها الفعلية من أجل إعداد خططها الخاصة وتنفيذهات 

 التصديق على معايير العمل "١" :مدها المشارآون ما يأتي التي اعتاالستنتاجاتوتشمل 
 الصحة والسالمة "٣" ؛ بطالة الشباب"٢" ؛األساسية واإلصالحات في قانون العمل واالمتثال لها

 الزراعة "٦" ؛ االقتصاد غير المنظم"٥"؛  اإليدز/ فيروس نقص المناعة البشرية"٤"؛ المهنيتان
ات عن سوق ء المعلومات واإلحصا"٨" ؛لصغيرة والمتوسطة المنشآت ا"٧" ؛ومصائد األسماك

وأآد المشارآون من جديد التزامهم بصياغة . واإلدارة السديدة العامة الشرآات السليمة "٩" ؛العمل
الرصد والتقييم على المستوى الثالثي والتعاون مع . وتنفيذ خطط العمل الوطنية من أجل العمل الالئق

 المساواة بين الجنسين وتعزيز الشراآة السعي إلى تحقيقوالتصدي للتمييز و ة الدوليمؤسسة التمويل
 .والتعاون داخل المنطقة دون اإلقليمية

الدول األعضاء بالقيام بخطوات إلدراج جداول "  المنتدىاستنتاجات ى المندوبون فيوصأو

———————— 
إطار لتنفيذ برنامج العمل ، ٢٠٠٤مايو  / أيار٢٠ المؤرخ في ١ السلسلة ٥٩٨ العمل الدولي رقم كتبتعميم م    18

  .البرامج القطرية للعمل الالئق، ٢٠٠٤مايو  / أيار٢٠ المؤرخ في ١، السلسلة ٥٩٩، والتعميم رقم الالئق
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فة بحسب الجنس زمنية متفق عليها في خطط عملها الوطنية للعمل الالئق فضًال عن مؤشرات مصن
ويمثل دعم وضع مؤشرات . نتائج مستصوبة لغرضي الرصد والتقييم على المستوى الثالثي /وأهداف
من العمل الذي المقبلة حاسمة المرحلة للتقييم الرصد و الجراءاتإنتائج مستصوبة إلى جانب  /وأهداف

يثما يكون ذلك مناسبًا، خطط ، حأن تدرجويدعو المندوبون الدول األعضاء إلى . يقتضي ريادة المنظمة
 ".عمل وطنية للعمل الالئق في خطط التنمية الوطنية

 العمل بشأنلجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ الثاني وسيعقد المنتدى الثالثي دون اإلقليمي 
 . في ملبورن، أستراليا٢٠٠٥أبريل  / نيسان٨ -٥ في الفترةالالئق 

ن الهيئات المكونة الثالثية للمنظمة ترغب في أن  هذه االجتماعات أاستنتاجاتويتضح من 
مكتب يكمن ال وأن دور لهاوأن تتولى الملكية الوطنية خطط العمل الوطنية للعمل الالئق  بنفسها تقرر

تعود ومن هذه الزاوية تمثل خطط العمل الوطنية للعمل الالئق خطة . في تقديم المساعدة عند الطلب
 وأطر ة الوطنيفيها األوضاع وتراعي وتملكهاوهي التي تدفع إليها الثية الثللهيئات المكونة ملكيتها 

ومن جهة أخرى، يعمل المكتب على تنظيم البرنامج القطري للعمل . التنمية واألولويات والشواغل
 منظمة وفي هذا حصة. الالئق ويقدم الموارد لإلسهام في تنفيذ خطط العمل الوطنية للعمل الالئق

ويعرض . لتعزيز العمل الالئقالهيئات المكونة آبرى مشترآة بين الحكومة وخطة في العمل الدولية 
في  أسماء مختلفة استخداموعلى الرغم من . لفروق من هذا القبيل جدًا  توضيحًا مبسطًا٣-١اإلطار 

لوصف الجهود المبذولة في بلدان مختلفة فإن الفرق األساسي يتمثل في دور المكتب الوقت الحاضر 
للعمل الوطني على نطاق واسع ودور الهيئات المكونة للمنظمة وغيرها من األطراف نسبة بال

 بصورة واقعية ضمن إطار زمني محدد في مساعدة بلد أن يسهم بهلمكتب الذي يمكن لالفاعلة، وما 
ما في تحقيق العمل الالئق عن طريق إدخال تغييرات في القدرات الوطنية واإلصالحات في السياسة 

  .عامة وتحسين التنفيذ واإلنفاذ والترويج وإذآاء الوعيال

 ٣-١إلطار ا
 خطة العمل الوطنية للعمل الالئق والبرنامج القطري للعمل الالئق

 :  للعمل الالئقةويوضح تعميم المدير العام بمزيد من التفاصيل جوهر البرامج القطري
لعمل الالئق يعين عددًا محدودًا من مجاالت التعاون ذات األولوية ضمن فالبرنامج القطري ل

تؤثر أن منظمة العمل الدولية مساهمة آبيرة وفيها  أن تسهم يرجحاألولويات التي يحددها البلد والتي 
وتحدد الحصائل المتوخاة النتائج المتوقعة من تعاون المنظمة في إطار العمل . فيها تأثيرًا حقيقيًا

 توقعات غير مالئمة يشكل البرنامج ثارةوعوضًا عن إ .....طني لدفع برنامج العمل الالئق قدمًاالو
القطري للعمل الالئق وسيلة إلعالم الهيئات المكونة والمؤسسات الشريكة بطابع ومستوى برنامج 

 األطر الوطنية
 حدةخطة التنمية الوطنية و الخطة القطاعية وورقات استراتيجية الحد من الفقر وإطار األمم المت(

 للمساعدة اإلنمائية
 )والتقييم القطري المشترك

 
  للعمل الالئقخطة العمل الوطنية 

 البرنامج القطري للعمل الالئق

خطة عمل المكتب لفترة 
 السنتين

 ) سنتان األجل القصير،           (  )               األجل المتوسط )                         (األجل الطويل  (
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من المكاتب وتمول البرامج القطرية للعمل الالئق عن طريق ترآيبة من الموارد المقدمة .... المنظمة
 بما في ذلك الميزانية العادية والتعاون التقني في إطار الميزانية العادية ،الميدانية ووحدات المقر

وحيثما يكون ذلك مالئمًا التمويل من مصادر خارجة عن الميزانية من أجل التعاون التقني وما يتصل 
لالئق على تيسير تعيين الموارد وتعمل البرامج القطرية للعمل ا. بذلك من إيرادات لدعم البرامج
  .١٩الخارجة عن الميزانية وتعبئتها

 حالة التنفيذ
 أن البلدان تمر بمراحل مختلفة من الصياغة والتنفيذ وتستخدم أسماء أو ٣ ملحقيظهر ال

 البلدان تراعيإضافة إلى ذلك، . عالمات مختلفة للداللة على الجهود التي تبذلها لتعزيز العمل الالئق
مختلف المداخل والمبادئ والطرائق واالستراتيجيات الرامية عند اعتماد تها وشواغلها المحددة سياقا

بما في ذلك تعميم الشواغل المتعلقة ، إلى النهوض باألهداف االستراتيجية األربعة للعمل الالئق
 .بالمساواة بين الجنسين

العمال إلى منظمات ل وواألمر الواضح في جميع البلدان هو مشارآة منظمات أصحاب العم
رصد آليات الجانب وزارات العمل ليس في صياغة وتنفيذ خطط العمل فحسب وإنما أيضًا في 

وفي معظم الحاالت أتاح المكتب بناء القدرات لتمكين الهيئات .  وضعتحيثما تكون قدتقييم الو
زارات العمل ونقابات وتقوم في الوقت الحاضر و. المكونة من المشارآة بفعالية أآبر في العمليات

 بما في ذلك مع ،العمال ومنظمات أصحاب العمل بتوسيع نطاق الشبكات وتعزيز الحوار والتعاون
 .لمجتمع المدنيفي اسائر الوآاالت الحكومية واألطراف الفاعلة 

وقد شهد هذا . ٢٠ أول بلد دعمته المنظمة في إطار البرنامج الرائد للعمل الالئقالفلبينو
ختبار النهج المتكامل إزاء العمل اللذي آان قائمًا في األساس على منظمة العمل الدولية البرنامج ا

استهلت في عام التي وطنية للعمل الالئق العمل ال ةالالئق، تطورًا منذ ذلك الحين متحوًال إلى خط
 يبرز والتي ٢٠٠٤-٢٠٠١ على أساس خطة التنمية القطرية متوسطة األجل للفلبين للفترة ٢٠٠٢

الالئقة الكاملة ويتناول تعزيز العمالة  الذي ٢لفصل في اإطارًا عامًا بوصفه فيها العمل الالئق 
وتحدد خطة العمل الوطنية اإلطار الالزم لعملية البرمجة وتحديد األولويات لمنظمة العمل . والمنتجة

 رصد وتشاور  عن طريق عمليتيتحديثهاجرى صقلها ويوهي وثيقة متطورة . الدولية في الفلبين
 ومراجعة خطة التنمية متوسطة األجل للفلبين للفترة تحديثومع . منتظمتين مع الهيئات المكونة

ويحدد . للهيئات المكونة الثالثية" برنامجًا مشترآًا "، أصبحت الخطة الوطنية ٢٠١٠-٢٠٠٥
ضح مسؤولية خاصة البرنامج المشترك إطار المنظمة الالزم لعملها في السنوات القليلة المقبلة ويو

إضافة إلى ذلك .  هذه الهيئات المكونةوفيما بينعن دعم وتشجيع التعاون مع هيئاتها المكونة الثالثية 
وستستخدم المنظمة .  والمنظمات الدولية األخرىالهيئات المانحةيقدم قاعدة لتعبئة الموارد من 

 اتمج المشترك وتقديم المساعدة إلى الهيئالبرنامج القطري للعمل الالئق للوفاء بالتزامها تجاه البرنا
 .المكونة في التصدي لشواغلها واحتياجاتها الخاصة

وردت .  أن تدرج في البرنامج الرائد للعمل الالئقبنغالدیش، طلبت حكومة ٢٠٠١وفي عام 
المنظمة بإيفاد سلسلة من البعثات التقنية وإجراء مشاورات مع الهيئات المكونة وسائر أصحاب 

في اآلراء على أن البرنامج الرائد للعمل واسع النطاق وثمة توافق . الح على المستوى الوطنيالمص
الالئق في بنغالديش ينبغي أن يرآز على العولمة وعلى طريقة إدارتها إدارة أفضل توخيًا لزيادة 

ذآرة ولذلك، أعدت المنظمة م. حد وتقليص التكاليف االجتماعية إلى أدنى حدأقصى المنافع إلى 
 قدمت مدخًال لصياغة ،"ات السياسة العامةحديت: تسخير منافع العولمة للعمل الالئق  "عنوانمفاهيم ب

وتطور موضوع البرنامج الرائد للعمل الالئق من خالل إجراء عملية . برنامج قطري للعمل الالئق

———————— 
البرامج القطرية للعمل ، ٢٠٠٤مايو /  أيار٢٠، المؤرخ في ١، السلسلة ٥٩٩لعمل الدولي رقم تعميم مكتب ا    19

 .الالئق
 ٢٠٠٠أآتوبر / قبل استحداث البرامج القطرية للعمل الالئق، أنشأت منظمة العمل الدولية في تشرين األول    20

يز القدرة الوطنية في مجال إدراج العمل الالئق بوصفه ويرمي هذا البرنامج الرائد إلى تعز. البرنامج الرائد للعمل الالئق
هدفًا في برنامج السياسة العامة وبيان فائدة إتباع نهج متكامل إزاء العمل الالئق في السياقات االقتصادية االجتماعية 

هناك سبعة وآان . المختلفة ووضع أساليب إلعداد برامج وسياسات عامة قطرية فعالة تعمل على تعزيز العمل الالئق
.  البحرين وبنغالديش وبنما والدنمرك وغانا والفلبين وآازاخستان والمغرب: برامج رائدة للعمل الالئق في البلدان التالية

 .ومع تطبيق البرامج القطرية للعمل الالئق لن يكون هناك على اإلطالق برامج رائدة
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 منبرًا ٢٠٠٤أبريل / سانوأتاح اجتماع للحوار بشأن السياسة العامة الوطنية عقد في ني. تشاور ثالثية
للحوار االجتماعي واسع النطاق شمل خبراء وطنيين ومؤسسات أآاديمية وبحثية رئيسية ومنظمات 

ونظر المجلس االستشاري للعمل الالئق في توصيات . غير حكومية وطنية معنية بالعمل اإلنمائي
 إلى نشوء خطة عمل  أدى٢٠٠٤أغسطس  /جتماع عقد في آباحوار السياسة العامة الوطنية في 

 . سنوات٥و ٣للعمل الالئق مشفوعة بإطار زمني يتراوح ما بين 
 العمل الوطنية للعمل الالئق ة بوصفها بلدًا سار فيه نموذج خطبإندونيسياويمكن االستشهاد 

 أعدتها وتملكها الهيئات المكونة وبرنامج قطري للعمل الالئق تابع هي خطة و،على خير ما يرام
ويوضح البرنامج القطري للعمل الالئق . عمل الدولية معد لدعم الخطة الوطنية الواسعةلمنظمة ال

متيسرة في الوقت الذي الموارد بالمسؤولية مكتب العمل الدولي من حيث تحقيق نتائج واقعية 
 العمل الوطنية ةيستقطب تطلعات وطنية طموحة وطويلة األجل بشأن العمل الالئق في إطار خط

 فيما يحدد البرنامج ٢٠٠٥-٢٠٠٢لفترة  ل العمل الوطنية للعمل الالئقةوتحدد خط. ئقللعمل الال
في المستقبل، سيكون البرنامج القطري للعمل الالئق  (٢٠٠٥-٢٠٠٤القطري للعمل الالئق للفترة 

إن األهداف الرئيسية األربعة للبرنامج القطري ). في موازاة خطة الخمس سنوات اإلنمائية الوطنية
مل الالئق ستكون أيضًا أساسًا لمساهمات المنظمة في عملية ورقات الحد من الفقر والخطة للع

 العمل ةوتستمد الموارد لتمويل خط. للمساعدة اإلنمائيةالجديد اإلنمائية الوطنية وإطار األمم المتحدة 
لعمل  لنيسيةالثالثية اإلندو خطة العملوأدرجت . الوطنية للعمل الالئق في جزء منها من الحكومة

 في الخطة اإلنمائية الوطنية وهي تقدم قاعدة يمكن للبرامج الحكومية ٢٠٠٥-٢٠٠٢الالئق للفترة 
 بما في ذلك عن طريق مخصصات ،باالستناد إليها أن تسهم في خطط العمل الوطنية للعمل الالئق

ية للعمل الالئق في  العمل الوطنمن خطةوأدرجت وزارة القوى العاملة عناصر . محددة في الميزانية
 .خطط العمل والميزانيات على مستوى اإلدارات

وبدأت العملية التشاورية من أجل .  بلد آخر نشأت فيه برامج قطرية للعمل الالئقباآستانو
وعمل مكتب . ٢٠٠٤مايو /  واستمرت حتى أيار٢٠٠٣ هيولي/ صياغة برنامج قطري في تموز

طعات والمستوى االتحادي، ا المقىمكونة الثالثية على مستو في إسالم آباد مع الهيئات الالمنظمة
 العمل ةولجنة التخطيط والموظفين الوطنيين في منظمة العمل الدولية على إعداد مشروع لخط
وبعد . الوطنية للعمل الالئق وشارك في الوقت ذاته في عملية ورقة استراتيجيات الحد من الفقر

 ت، استخدم٢٠٠٤مايو / البرمجة القطرية للعمل الالئق في أيار المدير العام  بشأن اتصدور تعميم
. للعمل الالئق آأساس إلعداد مشروع البرنامج القطري للعمل الالئقالمقترحة  العمل الوطنية ةخط

 وعمم على نطاق ٢٠٠٤ديسمبر / واستكمل مشروع البرنامج القطري للعمل الالئق في آانون األول
 .وضع اللمسات األخيرة عليه ويجري في الوقت الراهن .واسع من أجل التعليق عليه

ند وجمهوریة الو الدیمقراطية الشعبية وفيتنام ومنغوليا وجزر لتایوشرعت بلدان من قبيل 
 في إعداد خطط العمل الوطنية للعمل الالئق لكن تجارب هذه البلدان تظهر أن عملية الهادئالمحيط 

ة على السواء بل إن إدراجها الرسمي في األطر الوطنية المشارآة الثالثية تستلزم وقتًا وخبر
 .يستغرق وقتًا أطول

وفي بعض البلدان، استخدمت منظمة العمل الدولية والهيئات المكونة طريقة مذآرة التفاهم 
ومنظمة   الصينحكومةوعلى سبيل المثال، قدمت مذآرة التفاهم الموقعة بين . لتعزيز العمل الالئق

 بما في ذلك منتدى العمالة في الصين ،طارًا لعمل المنظمة وللحصول على مساعدتهاالعمل الدولية إ
إال أنه لما آانت مذآرة التفاهم ال تشمل منظمات أصحاب العمل . ٢٠٠٤أبريل / الذي نظم في نيسان

العمال فإن المكتب يعمل باتجاه إعداد برنامج قطري سيرسخ إطار التنفيذ االستراتيجي منظمات و
 واتحاد نقابات عمال عموم الصينة التفاهم واألهداف واألنشطة المتفق عليها مع اتحاد لمذآر

 یرانجمهوریة إوفي .  واألنشطة المتفق عليها مع شرآاء آخرينأصحاب العمل الصينيين
 أساسًا لتعاون منظمة العمل ٢٠٠٢ هيولي/ ، شكلت مذآرة التفاهم التي وقعت في تموزاإلسالمية

ارة العمل والشؤون االجتماعية وجرى تحسين خطة العمل المرتبطة بها لتشمل فترة الدولية مع وز
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥السنتين 

 بما ،واستخدمت أيضًا مذآرة التفاهم بوصفها برنامجًا قطريًا للعمل الالئق في عدة دول عربية
مة العمل  العربية، وقعت منظدولوفي ال. والعراق واألراضي العربية المحتلةالبحرین في ذلك 

-٢٠٠٤ على ترتيب يقضي بوضع خطة لألنشطة المشترآة للفترة ٢٠٠٣سبتمبر / الدولية في أيلول
 مع مجلس وزارات العمل والشؤون االجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي والمكتب ٢٠٠٥

 تحقيق وتستخدم خطة األنشطة المشترآة آبرنامج قطري للعمل الالئق يرمي إلى. التنفيذي التابع له
 وعمان وقطر والكویتاإلمارات العربية المتحدة والبحرین أهداف ومبادئ منظمة العمل الدولية في 
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منظمة لتقديم مساعدتها التقنية إلى هذه البلدان تستند إليه الوهو أساس . والمملكة العربية السعودیة
ت الظروف الخاصة ، أفضاألراضي العربية المحتلةومع ذلك، في . ٢٠٠٥-٢٠٠٤  السنتينلفترة

 والحماية تشغيل للفريدوالحاجة إلى برنامج معزز للتعاون التقني إلى إنشاء صندوق فلسطيني 
 .٢١االجتماعية

طريقة إطار  وعمانسوریة وسري النكا الجمهوریة العربية الواستخدمت بلدان أخرى مثل 
 ).٤-١ اإلطار انظر(التعاون من أجل تحديد التعاون التقني مع منظمة العمل الدولية 

 ٤-١اإلطار 
 إطار للتعاون: العمل الالئق في سري النكا

يظهر البرنامج القطري للعمل الالئق أدناه الطريقة التي يتصور بها الشرآاء الثالثيون لمنظمة 
لحكومة العمل الدولية مساهمة المنظمة على نحو أفضل في تنفيذ إطار السياسات االقتصادية 

وهو اإلطار االستراتيجي الذي . واستراتيجية الحد من الفقر"  بناء أمتنا:لناخلق مستقب"النكا  سري
العمال على العمل على أساس الشراآة  منظمات توافق في إطاره الحكومة ومنظمات أصحاب العمل و

 .لتحقيق هدف العمل الالئق في سري النكا
العمل والعمالة قيادة وزارة عالقات بويجري إعداد خطة عمل وطنية على نطاق أوسع 

وتدعم .  ثالثية لتحضير وثيقة للسياسة العامة الوطنية من هذا القبيليةوأنشئت لجنة توجيه. األجنبية
 .منظمة العمل الدولية هذه العملية عن طريق الدراسات وحلقات العمل وتقديم المشورة
ين في سري النكا ومن المسلم به أن منظمة العمل الدولية هي شريك من شرآاء التنمية المتعدد

وستعمل المنظمة بالتعاون مع وزارة عالقات العمل والعمالة األجنبية والعمال . وليست وآالة تمويلية
 تعبئة الموارد الخارجية من أجل تنفيذ األنشطة الواردة في البرنامج القطري بهدفوأصحاب العمل 

 .للعمل الالئق
. وسيضمن ذلك الترآيز على األثر والنتائج). سنتينفترتي أو ( سنوات ٤ويشمل اإلطار فترة 

 ستقوم على ، المعدة على أساس فترة السنتين،إن خطط عمل منظمة العمل الدولية من أجل سري النكا
وسترصد الموارد لخطة العمل المحددة لفترة السنتين من الميزانية العادية للمنظمة . أساس هذه الوثيقة

 .لمقدمة من الجهات المانحة متعددة األطراف لبرامج خاصةوسيضاف إليها االعتمادات المالية ا
ويستند البرنامج القطري للعمل الالئق إلى مشاورات فردية أجريت مع آل هيئة من الهيئات 

حيث جرى استعراض اإلطار  ٢٠٠٣أغسطس /  آب٢٩المكونة للمنظمة أعقبها اجتماع ثالثي في 
 .وإقراره

وهي رسالة  -ستمدة من اإلطار إلى تعزيز العمل الالئق وتتطلع جميع األنشطة والبرامج الم
فالبرنامج يحدد أولويات السياسة العامة المتفق عليها للتعاون في المستقبل آما .  العمل الدوليةمنظمة

ع آل تّبأنه يتمشى مع األهداف االستراتيجية األربعة للعمل الالئق على نحو ما أعلنتها المنظمة وسي
 . متكاملهدف منها على نحو

وسيمثل هذا البرنامج القطري للعمل الالئق أساسًا لمساهمة المنظمة في تنفيذ إطار األمم 
. المتحدة للمساعدة اإلنمائية من أجل سري النكا آما سيسهم في تحقيق األهداف األلفية لإلنمائية

لفريق متعدد األطراف وسيمثل آذلك األساس الذي يقوم عليه دور المنظمة في االستراتيجية االنتقالية ل
وحكومة سري النكا من أجل تأهيل شمال سري النكا وشرقها وإعادة إدماجهما وإعمارهما آما سيدعم 

وسيقوم الشرآاء الثالثيون مرة آل سنتين باستعراض هذا اإلطار لضمان مالءمته . السالم والمصالحة
  .المستمرة
 : المصدر

Sri Lankan Ministry of Labour Relations and Foreign Employment, Worker Organizations, Employer 
Organizations, International Labour Organization: Decent Work Country Programme Sri Lanka 2004-
2008: Framework for Cooperation, Preface 

———————— 
 .٢ في الفصل ٧٠-٢انظر اإلطار     21
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 متعددة األطرافر واألط الربط بين العمل الالئق
تعددة، ارتبط تعزيز برنامج العمل الالئق ارتباطًا وثيقًا باألطر والعمليات في بلدان آسيوية م

متعددة األطراف المعدة لمتابعة مؤتمر القمة لأللفية وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، واألهم من 
/ ذلك تعزيز العمل الالئق عن طريق ورقات استراتيجية الحد من الفقر والتقييم القطري المشترك

 مشارآة منظمة العمل ٧-١إلى  ٥-١ ألطر منصف اتو. ار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةوإط
وإطار األمم المتحدة / الدولية في عمليات ورقات استراتيجية الحد من الفقر والتقييم القطري المشترك

الئق على تعزيز برنامج العمل الفي للمساعدة اإلنمائية والطريقة التي أفادت بها هذه العمليات 
 الطريقة التي يزداد بها تعاون المكتب مع األفرقة القطرية ٨ -١ويظهر اإلطار . المستوى القطري

 .التابعة لألمم المتحدة واألفرقة العاملة المشترآة بين الوآاالت

 ٥-١اإلطار 
 مشارآة منظمة العمل الدولية في ورقات استراتيجية الحد من الفقر

حد من الفقر الوسيلة األساسية للعمل متعدد األطراف الرامي إلى شكلت ورقات استراتيجية ال
 والمحدد في إطار األهداف ٢٠١٥تحقيق الهدف المتمثل بخفض عدد الفقراء إلى النصف بحلول عام 

إندونيسيا وباآستان  وهي ،، شارآت عشرة بلدان في المنطقة٢٠٠٤وفي نهاية عام . اإلنمائية لأللفية
الو الدیمقراطية الشعبية وسري النكا وفيتنام وآمبودیا ومنغوليا ونيبال وبنغالدیش وجمهوریة 

وورقات استراتيجية الحد من الفقر وثائق تتطور على .  في عملية استراتيجية الحد من الفقرواليمن
انصب ترآيز مشارآة منظمة العمل الدولية قد  سنوات، و٥ إلى ٣مدى دورات سنوية تدوم من 

 .اليوم على المرحلة التحضيريةإلى بصورة أساسية 

 :تعميم برنامج العمل الالئق: المرحلة التحضيریة لورقة استراتيجية الحد من الفقر
يمكن تصنيف مشارآة منظمة العمل الدولية في المرحلة التحضيرية بصورة عامة إلى فئات 

التحليل ) ب (؛اء الوعيبناء قدرات الشرآاء االجتماعيين بما في ذلك إذآ) أ: (العمل التاليةأساليب 
 ؛)واألآثر في بعض البلدانالثالثية ( المشاورة الثالثية ) ج(؛ التقني لمسائل العمل الالئق ذات األولوية

ويتراوح مدى مشارآة . تقديم مساهمات منظمة العمل الدولية في ورقات استراتيجية الحد من الفقر) د(
 :ا يلي بعض النتائج الرئيسيةمنظمة العمل الدولية من بلد آلخر لكن ترد فيم

تعزيز فهم عملية ورقة استراتيجية الحد من : يما يخص الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدوليةف 
 الفقر والتمثيل وااللتزام  في عملية صنع السياسات اإلنمائية الوطنية؛

صلب البرنامج ج متكاملة إزاء العمل الالئق في إدراج نُه: يما يخص برنامج العمل الالئقف 
 اإلنمائي الوطني للحد من الفقر؛

القدرة على تحديد مرآزها على المستوى الوطني بوصفها : يما يخص منظمة العمل الدوليةف 
 .في العملية" مساهمة تنظيمية"النجاح في تقديم إبراز طرفًا فعاًال في التنمية؛ و

 :الالئق نافذًا عن طریق البرامج القطریةجعل العمل : مرحلة تنفيذ ورقة استراتيجية الحد من الفقر
بعد أن يدرج البلد برنامج العمل الالئق في صلب ورقة استراتيجية الحد من الفقر، فإنه يصبح 

 اتوتقدم منظمة العمل الدولية الدعم من خالل مشاريع التعاون التقني والخدم. مسؤوًال عن تنفيذه
ة عن تنفيذ جميع المسائل المرتبطة بالعمل الالئق  الواردة  لكن المنظمة غير مسؤول.االستشارية التقنية

وعالوة على ذلك من حيث الجوهر،  يشكل تنفيذ عناصر العمل . في ورقة استراتيجية الحد من الفقر
الالئق التي تدخل في ورقة استراتيجية الحد من الفقر جزءًا ال يتجزأ من البرنامج القطري للعمل 

 .الالئق

منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة بوصفها هيئات : ة استراتيجية الحد من الفقررصد وتقييم ورق
 :وآيلة

 من مشاريع التعاون التقني ةتسهم مؤشرات العمل الالئق ومختلف مؤشرات تقييم األثر المستمد
كونة ويمكن أن تفيد الهيئات الم. لرصد ورقة استراتيجية الحد من الفقر" بيانات أساسية"في تقديم 

األثر في  / بوصفها هيئات وآيلة للرصد من خالل مالحظة التغييراتؤهالمنظمة العمل الدولية وشرآا
ولم يجر أي بلد حتى اآلن تقييمًا لورقة . حياة الناس وإثارة المسائل ذات الصلة في المنتديات العامة

 .استراتيجية الحد من الفقر لديه
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 ٦-١اإلطار 
 )٢٠٠٥فبرایر  /اعتبارًا من شباط(الحد من الفقر بحسب البلد حالة ورقة استراتيجية 

االسم الرسمي لورقة استراتيجية  البلد
 الحد من الفقر

 الحالة الراهنة

ة ـ االستراتيجي– ر الطاقاتـتحري بنغالدیش
 لحد من الفقر للتعجيل في االوطنية 

 في المرحليةاستكمال ورقة استراتيجية الحد من الفقر 
وإعداد مشروع ورقة استراتيجية . ٢٠٠٣ر آذا /مارس

 .رالحد من الفق
استكملت ورقة استراتيجية الحد من الفقر في آانون  االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر *آمبودیا

صندوق النقد  / وأقرها البنك الدولي٢٠٠٢ديسمبر  /األول
 .وبدأت عملية التنفيذ. ٢٠٠٣فبراير  /الدولي في شباط

 في المرحليةنشرت ورقة استراتيجية الحد من الفقر  .لحد من الفقرالوطنية لستراتيجية اال *إندونيسيا
وصدرت ورقة استراتيجية . ٢٠٠٢أآتوبر /تشرين األول

 ٢٠٠٥يناير  /الحد من الفقر الكاملة في آانون الثاني
 اإلنمائية يةخطة الخمسالوأدرجت استراتيجياتها في 

 .الجديدة
جمهوریة الو 

مقراطية الدی
 الشعبية

البرنامج الوطني للنمو و القضاء 
 على الفقر

 في المرحليةتم إقرار ورقة استراتيجية الحد من الفقر 
واستكمل البرنامج الوطني للقضاء . ٢٠٠١أبريل / نيسان

على الفقر في إطار ورقة استراتيجية الحد من الفقر 
 وسمي البرنامج ٢٠٠٤يناير  /الكاملة في آانون الثاني

 .الوطني للنمو والقضاء على الفقر
استراتيجية دعم النمو االقتصادي  منغوليا

 والحد من الفقر
 في المرحليةاستكملت ورقة استراتيجية الحد من الفقر 

وقدمت ورقة استراتيجية الحد من . ٢٠٠١ هيوني /حزيران
 .٢٠٠٣سبتمبر  /الفقر الكاملة وأقرت في أيلول

 العاشرة يةخطة الخمسالملخص  *نيبال
 ٢٠٠٧-٢٠٠٢ للفترة

 لكن لم المرحليةاستكملت ورقة استراتيجية الحد من الفقر 
واستكملت . صندوق النقد الدولي /يقرها البنك الدولي

أبريل  /ورقة استراتيجية الحد من الفقر الكاملة في نيسان
وحصل بعض التأخير في التنفيذ بسبب الوضع . ٢٠٠٣

 .السياسي الداخلي
سارع النمو االقتصادي والحد من ت *باآستان

  األمامإلى الطريق :الفقر
وضعت اللمسات األخيرة على ورقة استراتيجية الحد من 

 .٢٠٠٣ديسمبر / الفقر الكاملة في آانون األول
رؤية : ري النكاـسعافية استعادة  سري النكا

 واستراتيجية لتسارع التنمية
 .الفقر الستراتيجية الحد من مرحليةال يوجد ورقة 

واستكملت ورقة استراتيجية الحد من الفقر في آانون 
 /، ووافق عليها البنك الدولي٢٠٠٢ديسمبر / األول

ويمكن أن . ٢٠٠٣أبريل  /صندوق النقد الدولي في نيسان
تنقح ورقة استراتيجية الحد من الفقر نتيجة لالنتخابات 

 .التي تمت مؤخرًا
فقر استراتيجية شاملة للحد من ال *فيتنام

 النموتحقيق و
 في المرحليةاستراتيجية الحد من الفقر ورقة استكملت 

صندوق النقد  /، وحظيت بموافقة البنك الدولي٢٠٠١عام 
واستكملت ورقة  .٢٠٠١أبريل  /الدولي في نيسان

، ٢٠٠٢مايو  /استراتيجية الحد من الفقر الكاملة في أيار
ويجري على مستوى  .٢٠٠٢ هيولي /وأقرت في تموز

المقاطعات نشر االستراتيجية الشاملة للحد من الفقر 
 اتفاق هناكو.  التي تنفذ في الوقت الراهن،النموتحقيق و

يقضي بإدراج تنفيذ هذه االستراتيجية في خطة التنمية 
االقتصادية االجتماعية على المستوى الوطني ومستوى 

 .٢٠١٠-٢٠٠٦المقاطعات والمستوى القطاعي للفترة 
لى البلدان التي ترآز منظمة العمل الدولية فيها على ورقة استراتيجية الحد من الفقر بعالمة النجمة بعد اسم يشار إ   *

المالية (وتشير البلدان محط االهتمام إلى البلدان التي التزمت فيها منظمة العمل الدولية رسميًا بتقديم مواردها . البلد
وآانت المشارآة على نطاق . يرية لورقة استراتيجية الحد من الفقرللمشارآة في المرحلة التحض) ووقت الموظفين

  .أصغر في البلدان التي ليست موضع ترآيز
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 ٧-١اإلطار 
 التقييم القطريمشارآة منظمة العمل الدولية في عملية 

 إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية/ المشترك

 األطراف في البرمجة المشترآة على المستوى نظام متعددالتتعاظم مشارآة المنظمة في إطار 
إطار األمم / وتشمل المشارآة في األطر متعددة األطراف عملية التقييم القطري المشترك. القطري

وترى منظمة العمل الدولية، بوصفها عضوًا في الفريق القطري التابع . المتحدة للمساعدة اإلنمائية
إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وسيلة إلدراج / شتركلألمم المتحدة، في التقييم القطري الم

 في صلب مناقشة أوسع بشأن السياسات اإلنمائية الوطنية، والقضايا المتصلة باليد العاملةالعمالة 
 من ١الهدف  ("والقضاء على الفقر". مع عمل الوآاالت األخرىوالتكامل ولتعزيز أوجه التآزر 
 وآالة بمفردها االنكباب يتعذر ويستعصي فيها على مسألة علىهو مثال ) يةاألهداف اإلنمائية لأللف

إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية هو توضيح للطريقة / ولذا فإن التقييم القطري المشترك. عليها
داف التي يمكن بها أن تعمل وآاالت األمم المتحدة معًا باتجاه الوفاء بااللتزامات الدولية وتحقيق األه

أيضًا في بصفتها هذه تسهم منظمة العمل الدولية و. الطموحة الخاصة بأصحاب المصلحة الوطنيين
أمام أعين أصحاب المصالح داخل البلد ومجتمع المانحين " واحدة لألمم المتحدة"إظهار صورة 

 .المحليين
 المالئم في وتسعى المنظمة جاهدة لضمان التصدي للمسائل المتصلة بالعمل الالئق على النحو

وأصبح تقديم مساهمات في مختلف اجتماعات الفريق القطري لألمم . عمليات التقييم القطري المشترك
المتحدة والفريق العامل الموضوعي المشترك بين الوآاالت، جانبًا مشترآًا من جوانب عمل موظفي 

مة العمل الدولية هذه إضافة إلى ذلك، ترأس بعض المديرين القطريين لمنظ. منظمة العمل الدولية
على سبيل المثال ترأس منظمة العمل الدولية الفريق العامل الموضوعي المشترك بين (األفرقة العاملة 

 مكانة المنظمة  يعززمما) اإليدز في إندونيسيا/ الوآاالت المعني بفيروس نقص المناعة البشرية
 .  برنامج العمل الالئق بوصفه مسألة هامةيبرزمنظمة وآ

لى المستوى اإلقليمي تتخذ منظمة العمل الدولية مبادرات على المستوى القطري من خالل وع
إطار األمم المتحدة /المشارآة الفعالة في فريق القراء اإلقليميين المعني بالتقييم القطري المشترك

ها مكتب وفريق القراء اإلقليميين الذي يمثل هيئة مشترآة بين الوآاالت أنشأ. للمساعدة اإلنمائية
نيويورك على المستوى اإلقليمي، وهو جزء من آلية ضمان الجودة -مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية

ومنظمة . إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية /التحضير للتقييم القطري المشتركعمليات فيما يخص 
تمام إلى مسائل العمل الالئق العمل الدولية قادرة على استخدام هذه القاعدة اإلقليمية لتوجيه االه

 .الحرجة في إطار مشروع عمليات التقييم القطري المشترك وإلعادة التأآيد على أغراضها الرئيسية
وتمثلت المحصلة الرئيسية التي أسفرت عنها مشارآة منظمة العمل الدولية في أن جميع 

ا وبنغالدیش والصين وآمبودیا إندونيسيفي  (٢٠٠٤عمليات التقييم القطري المشترك المعدة في عام 
وعلى سبيل المثال تؤآد عملية التقييم . في الحقيقة لشواغل العمل الالئقتتصدى ) والفلبين وفيتنام

القطري المشترك فيما يخص الصين وفيتنام على الحاجة إلى نظم سليمة للمعلومات عن سوق العمل 
لوية في معظم عمليات التقييم القطري زيادة الوظائف وجعلها أفضل أوتشجيع فيما تمثل مسألة 

وتشمل المسائل المشترآة التي ترد في عدة عمليات للتقييم القطري المشترك عمالة الشباب . المشترك
 .اإليدز وعمل األطفال والهجرة/ وفيروس نقص المناعة البشرية

للغاية بإعداد ورقات  مثاًال عن بلد ارتبط فيه برنامج العمل الالئق ارتباطًا وثيقًا نيبالوتقدم 
وبناء على طلب من الحكومة رعت منظمة العمل الدولية إجراء ثماني . استراتيجية الحد من الفقر

دراسات وطنية تبحث في جوانب مختلفة لبرنامج العمل الالئق ودعمت هذه المبادرة عن طريق إيفاد 
يرة الثالثيـة فـي الفتــرة وأسهمـت مجمـوعة من اجتماعـات المائـدة المستـد. بعثات دعم تقني

العمل الالئق من أجل الحد من  في صياغة مصفوفة أطرية منطقية وتقرير بعنوان ٢٠٠٢-٢٠٠١
ونوقشت الوثيقة .  مساهمة منظمة العمل الدولية في ورقات استراتيجية الحد من الفقر في نيبال:الفقر

ية واإلقليمية والتشاور مع سائر وجرى تنقيحها على أثر سلسلة من االجتماعات الثالثية الوطن
 مع مجموعة من ٢٠٠٢مايو / الشرآاء اإلنمائيين، وعرضت على لجنة التخطيط الوطنية في أيار

وفي إطار اإلنفاق ) ٢٠٠٦-٢٠٠٢(عشر توصيات إلدراجها في الخطة الخمسية العاشرة لنيبال 
راتيجية الحد من الفقر قد إن مشارآة منظمة العمل الدولية في عملية ورقات است. متوسط األجل

حسنت آثيرًا صورة المكتب والهيئات المكونة؛ وعلى سبيل المثال إن منظمة العمل الدولية هي 
الوآالة الوحيدة من بين وآاالت األمم المتحدة التي دعتها لجنة التخطيط الوطنية إلى اجتماعات مع 

؛ وأسند إلى الشرآاء االجتماعيين دور في الهيئات المانحة لمناقشة ورقات استراتيجية الحد من الفقر
إعداد برنامج إنمائي وطني وأعربوا عما يساورهم من قلق أمام فريق أوسع نطاقًا آانت فرص 
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مشارآتهم فيه محدودة في الماضي؛ ودعيت نقابات العمال إلى جميع االجتماعات المفتوحة للمنتدى 
ابة العمال إلى االنضمام إلى عضوية المجلس اإلنمائي في نيبال؛ وللمرة األولى دعي عضو من نق

 .اإلنمائي الوطني

 ٨-١اإلطار 
 التابعة لألمم المتحدةواألفرقة العاملة اإلقليمية المشترآة بين البلدان 

موضوعية على المستوى القطري، ينبثق من آل فريق قطري تابع لألمم المتحدة أفرقة عاملة 
وفي بانكوك حيث توجد مكاتب إقليمية .  العمل الدولية بفعاليةمشترآة بين الوآاالت تشارك فيها منظمة

 على إنشاء عدد من األفرقة العاملة ٢٠٠٠لكثير من وآاالت األمم المتحدة، وافق الممثلون في عام 
وفيما ال يعتبر التعاون بين الوآاالت أمرًا .  ستضطلع باألنشطة المشترآة،المشترآة بين الوآاالت

أفرقة عاملة مشترآة بين الوآاالت محاولة مؤسسية لتعزيز الشراآات القائمة ودعم جديدًا فإن إنشاء 
وتشمل األفرقة العاملة اإلقليمية المشترآة . الروابط التقنية الجديدة بشأن طائفة واسعة من الموضوعات

 :يلي بين الوآاالت ما

 مراقبة المخدرات ومنع الجريمة -١
 توفير التعليم للجميع -٢
 اغل المتعلقة باإلعاقةالشو -٣
 البيئة والتنمية -٤
 /فيروس نقص المناعة البشرية -٥

 )الترآيز على تايلند(اإليدز
 /فيروس نقص المناعة البشرية -٦

 )الترآيز دون اإلقليمي(اإليدز

 االتجار بالنساء واألطفال -٧
 الحد من الفقر واألمن الغذائي -٨
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٩
 مكين المرأة والمساواة بين الجنسينت -١٠

 حقوق اإلنسان والتنمية -١١

 األهداف اإلنمائية لأللفية -١٢

ويشمل ذلك التعرف إلى أفضل . معظم األفرقةل الهدف الرئيسي المعلومات هو قاسموت
ئة التي الممارسات التي تستوفيها آل وآالة بشأن العمليات المتواصلة وقيام الفريق بتحديد المسائل الناش

وتقوم بعض األفرقة من خالل العمل الترويجي . يحتمل أن تستجيب لها األمم المتحدة على نحو تعاوني
وتهدف بعض األفرقة المشترآة . معًا على تعبئة الموارد التقنية والمالية لدعم الجهود المستمرة للبلد

أدت منظمة العمل الدولية دورًا رئيسيًا  وعلى سبيل المثال ؛بين الوآاالت أيضًا إلى بناء القدرة الداخلية
اإليدز في مكان العمل إلى موظفي األمم / في توفير تدريب داخلي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

 وعادة ما تقود قلة من فعًال هإال أن إقحام جميع الوآاالت أسهل قوًال من. المتحدة المقيمين في بانكوك
 والية الوآالة التي ترأس أحيانًا عندما توضعصعوبات بعض النشأ تو. الوآاالت األساسية عمل الفريق

وبعد بضع سنوات من المحاولة . الفريق في الخط األمامي للفريق العامل المشترك بين الوآاالت
والخطأ في الجمع بين الوآاالت بإتباع أساليبها التجديدية، حددت األفرقة المشترآة بين الوآاالت 

 الجهود التعاونية أفضتوقد . ادة المكاسب إلى أقصى حد على المستويات العمليةإسهامات ملموسة لزي
المكاسب لكن ال يزال هناك مجال للتحسين في إدارة األفرقة المشترآة بين الوآاالت بوجه إلى تحقيق 

 .عام
 فعالة هي وتشارك منظمة العمل الدولية في أآثرية األفرقة العاملة المشترآة بين القطاعات و

نظمة العمل الدولية رأس أخصائي من ميوعلى سبيل المثال .  غيرهاأآثر منها فيفي بعض األفرقة 
.  المعنية بالعمالة والحد من الفقر في إطار الفريق العامل المشترك بين الوآاالت بشأن المعوقينالفرقة

حيان اجتماعات  الوقت الثمين الذي تستغرقه في بعض األمقدارإال أن أحد الشواغل المطروحة هو 
 .الفريق هذه والطلبات اإلضافية على أخصائيي منظمة العمل الدولية

، منغولياو جمهوریة الو الدیمقراطية الشعبية وفيتنام وآمبودیاوفي بلدان شرق آسيا مثل 
. آانت ورقات استراتيجية الحد من الفقر تشكل أساسًا لعمل منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق

ل منظمة العمل الدولية إلى جانب الهيئات المكونة على فهم المسؤوليات واألولويات الخاصة وتعم
بوزارات العمل والشرآاء االجتماعيين لتحقيق األهداف المتصلة بالعمالة واليد العاملة في إطار 

لتالية وآانت الخطوة ا. عملية ورقات استراتيجية الحد من الفقر والمرتبطة بخطط التنمية القطرية
تتعلق بتحديد الثغرات القائمة في تحقيق هذه األهداف واإلفصاح عن الطريقة التي يمكن فيها لبرنامج 

وبدأت منظمة العمل الدولية . عمل منظمة العمل الدولية لكل بلد أن يساعد في ردم هذه الثغرات
 .ة مقارنة بهذه األهدافبوضع تفاصيل مشاريع المساعدة التقنية والبحوث والبرامج التدريبية الراهن

وساعدت العملية على توضيح الطريقة التي يمكن بها لألنشطة التي تنفذها منظمة العمل الدولية أن 



 النتائج من أجل العمل الالئق اإلدارة القائمة على

DECENT WORK IN ASIA: REPORTING ON RESULTS 2001-2004 21 

تساعد الهيئات المكونة في إحداث التغييرات في مسائل العمالة والعمل التي التزمت بها بنفسها 
الروابط القائمة بين الجهود المبذولة ووضعتها في إطار البرنامج القطري للعمل الالئق، مع توضيح 

بشأن المعايير وقانون العمل والحوار االجتماعي واألنشطة الرامية إلى خلق الوظائف وتوفير سبل 
وحددت العملية أيضًا الطلبات والفرص التي ال يمكن أن تفي بها منظمة . العيش والحماية االجتماعية

ويحدد هذا األمر األولويات . ومالية في الوقت الراهنالعمل الدولية بما لديها من موارد بشرية 
وحيثما يوجد التزام قوي . الالزمة لجمع األموال وبناء الشراآات مع الوآاالت األخرى في المستقبل

من جانب وآاالت األمم المتحدة والهيئات المانحة بدعم استراتيجية الحد من الفقر، فإن ربط أنشطة 
ية باستراتيجية الحد من الفقر عوضًا عن أن تظل مجموعة من األهداف ونواتج منظمة العمل الدول

القائمة بذاتها قد زاد االهتمام بعمل منظمة العمل الدولية وسهل إقامة شراآات أقوى مع وآاالت األمم 
 .المتحدة األخرى

ن  العربية، الذي نفذت فيه ورقات استراتيجية الحد ممن بين الدول هو البلد الوحيد اليمنو
واستندت مساهمة منظمة العمل الدولية في ورقات استراتيجية الحد من الفقر إلى برنامج . الفقر

سبتمبر / العمالة الوطني الذي عرضته المنظمة على مؤتمر إضافي ثالثي وطني عقد في أيلول
وُبعيد إدراج توصيات المؤتمر، يعرض وزير الشؤون االجتماعية والعمل برنامج العمالة . ٢٠٠٤

الوطني العتماده آاستراتيجية وطنية ستدرج في العملية اإلنمائية الوطنية وبوجه خاص في ورقات 
وساعدت المشارآة النشطة لمنظمة العمل الدولية مع الشرآاء . استراتيجية الحد من الفقر الجارية

ى إيالء  بورقات استراتيجية الحد من الفقر عل فريقين عاملين موضوعيين معنييناالجتماعيين في
للتنمية أولوية لمسائل العمالة والمساواة بين الجنسين في عمليات التحضير الجارية للخطة الثالثة 

ويمثل اليمن أحد البلدان الثمانية الرائدة . )٢٠١٠-٢٠٠٦لفترة ا( من أجل الحد من الفقر المستدامة
 إلى تحقيق األهداف اإلنمائية التي تلقت دعمًا تقنيًا من مشروع األلفية لصياغة وتنفيذ برامج ترمي

 أفرقة وتشارك منظمة العمل الدولية إلى جانب الهيئات المكونة الثالثية للمنظمة في. لأللفية
 . بشأن النمو االقتصادي وخلق فرص العمالة والتعليم وتمكين المرأةموضوعية
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 الالئقالعمل   في ذات األولویةالشواغل
ذات االهتمام تسلط استنتاجات االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر الضوء على مجاالت 

. األولوية بالنسبة آلسيا فيما يتعلق بالعمل الالئق وأبعاده االستراتيجية األربعة وقضايا الجنسين
ر أآثر منها على أوضاع وسياقات خاصة بها، آما أنها قد تشدد على أموفي العادة لفرادى البلدان و

 :ذات الصلةاهتمام ، يمكن تحديد ستة مجاالت ٢٠٠٤-٢٠٠١ولكن بالنسبة للفترة . أخرى
 . للخروج من الفقر المستدامسبيللعمالة المنتجة باعتبارها الا 
 .رويج العمل الالئق خالل جميع مراحل الحياةت 
 .سديدةالحقوق في العمل واإلدارة الإرساء  
 .ز ونقاط الضعفعالجة التمييم 
 .تماعيعزيز الهيكل الثالثي والحوار االجت 
 .لتصدي لألزمات والكوارث والنزاعاتا 

 المستدام سبيلالعمالة المنتجة باعتبارها ال
 للخروج من الفقر

 على توليد ضرورة الترآيز" المندوبون إلى االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر بشدة أيد
 ،"م الوحيد لتخفيف حدة الفقراستحداث النمو المنصف، باعتبارها الحل المستدالعمالة وتعزيزها ال

على "وقد شدد عدد من المندوبين، على وجه الخصوص، . الذي آان ال يزال سائدًا بعد األزمة
آما تم ". التنافسية، نظرًا ألثر العولمة في اإلقليمالقدرة العالقة الحاسمة بين زيادة اإلنتاجية و

بالمشاآل التي تتأتى عن توسع قطاع غير منظم في أجزاء آثيرة من اإلقليم، " بشكل واسع االعتراف
 . ١"ما يبرر آثرة القوى العاملة المستخدمة، السيما في جنوبي آسيام

 على نحو متزايدومن النتائج الرئيسية التي يمكن اإلبالغ عنها هو أن الدول اآلسيوية تجعل 
لالقتصاد الكلي والسياسات االجتماعية، ثانويًا ًا هدفدفًا مرآزيًا أآثر منه العمالة الالئقة والمنتجة ه

وقد طلب عدد من الدول المساعدة من منظمة العمل الدولية لصياغة وتنفيذ استراتيجيات وطنية 
مشارآة دولية من أآثر ب وآان حدثًا هامًا في المنطقة الصينإن منتدى العمالة الذي أقيم في . للعمالة

———————— 
أغسطس /  آب٣١-٢٨بانكوك،  (تقرير واستنتاجات االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشرلية، منظمة العمل الدو    1

 .٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثانيجنيف، ، ٢٨٢الدورة ، GB.282/3  وثيقة مجلس اإلدارة،)٢٠٠١
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آما آّرس ). ١-٢اإلطار ( لمنظمة العمل الدولية  العالميعمالةبرنامج ال، أقّر مرآزية بلدًا ٢٥من 
، عشية اليوم ٢٠٠٥يناير /  في آانون الثانيتوجه به إلى األمة خطابه المعتاد الذي الهندرئيس 

وقد آشف الرئيس النقاب عن خطة عمل لتوليد . الوطني السادس والخمسين لموضوع العمالة
للسنوات الخمس القادمة حتى "  مليون شخص٧٦ لحوالي مجزيةإيجاد عمالة "العمالة، داعيًا إلى 

الدعم بتقديم م منظمة العمل الدولية وقوت .٢"٢٠٢٠ قبل عام ًا متقدمبلدًا"تتمكن الهند من أن تصبح 
.  ضمان العمالةقانونوخاصة  البرنامج الوطني المشترك للحد األدنى لألجور إلى حكومة الهند لتنفيذ

 إلى قانونيهدف هذا الو.  ومن المنتظر أن يوافق عليه البرلمانقانونلقد أقّر مجلس الوزراء هذا ال
توفير ضمان قانوني لمائة يوم عمل على األقل آل سنة، بحد أدنى لألجور، على األقل لشخص واحد 

 . في آل أسرة معيشيةًمؤهل جسديا

 ١-٢اإلطار 
 ينمنتدى العمالة في الص

تم تنظيم منتدى العمالة في الصين بمشارآة آل من منظمة العمل الدولية ووزارة العمل 
 واتحاد أصحاب العمل الصينيين واتحاد نقابات جمهورية الصين الشعبيةفي والضمان االجتماعي 

 مشارك ٧٠٠ وقد حضره أآثر من ؛٢٠٠٤أبريل /  الصين في بيجين، في شهر نيسانعمومعمال 
 التفاهم دعمو.  بلدًا ووآالة دولية أخرى٢٥البلد المضيف ومنظمة العمل الدولية وحوالي ومراقب من 

 :الدور الرئيسي لتوليد العمالةدعمًا شديدًا المشترك الذي تم التوصل إليه في نهاية المنتدى 
يست لو. العمالة هي المفتاح لرزق الناس وللتنمية االقتصادية المستدامة ولمعايير العيش العالية

، بل هي تعني  في عالم العملها آسب لقمة عيشهمبواسطتالعمالة مجرد وسيلة يستطيع الرجال والنساء 
لذا، تعتبر العمالة عامًال رئيسيًا . آذلك اندماجهم في المجتمع واآتساب احترام الذات ألنفسهم ولعائالتهم

مل للجميع واحترام حقوق العمال إن استحداث فرص الع. للوصول إلى التناغم واالستقرار االجتماعيين
والعمالة الكاملة أمور ذات أهمية أولية في تحقيق العدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية والسالم 

  .العالمي
 النشطة تتسم بخصائص محددةالعمالة لقد قامت الصين بوضع وتنفيذ مجموعة من سياسات 

تصاد العالمي والمزايا الجديدة للعمالة التي تشمل ، آخذة بعين االعتبار االندماج في االقخاصة بها
المسؤولية الفردية المتزايدة في البحث عن عمل واألولوية العالية إلعادة استخدام العمال المفصولين أو 

لكلية تشجيع خلق الوظائف من خالل تغييرات االقتصادية اوتشمل هذه السياسات . العاطلين عن العمل
 الصغيرة وإعادة استخدام سياسات الترويج التي تستهدف المجموعات المنشآتنمية هيكلية وت

 والتدريب المهني للعمال التوظيف خدمات توفيرآما تشمل سياسات سوق العمل ل. ضعفةمستال
وتشمل آذلك تحسينات في برامج حماية العمالة . المفصولين وغيرهم من األشخاص العاطلين عن العمل

ياسات االجتماعية التي تكفل توفير اإلعانات والتحسينات المعيشية األساسية ودعم إعادة االستخدام والس
 . االجتماعيتأمينفي نظام ال
لبلدان هام بالرغم من االعتراف بأن هذه التدابير قد حققت نتائج إيجابية وقد تكون بمثابة درس و

ا يتعلق بالعمالة نظرًا لقاعدتها أخرى، إال أن المنتدى شدد على أن الصين ال تزال تواجه تحديًا هامًا فيم
الحاجة الملحة والمهمة "لذا، سّلط المنتدى الضوء على . الضخمة ومستوى تنميتها االقتصاديةالسكانية 

 فرص العمل وتعزيز نوعية زيادةطويلة األجل لدفع النمو االقتصادي وتحسين أسواق العمل بهدف 
على المنظمات الدولية أن "قائًال إن " ة في مجال العمالةالقيام بأنشطة تعاون دولي"ودعا إلى ، "العمالة

تدابير تدعم بنشاط مرآزية أهداف العمالة عند صياغة السياسات االقتصادية واالجتماعية وعند تحديد ال
 النامية اندبلعلى المجتمع الدولي أن يوفر الدعم التقني والمالي لل"إن  و"لحد من الفقرالرامية إلى ا
  ."سواق العمل وتحسين مهارات القوى العاملةبهدف تطوير أ

، أعدت منظمة العمل الدولية تقريرًا حول استراتيجية العمالة جمهوریة إیران اإلسالميةفي و
سلسلة من المشاورات التي إلى استند التقرير إلى الوثائق المرجعية الوطنية وو. وقدمته إلى الحكومة

الدوائر العمال ومنظمات كومة ومنظمات أصحاب العمل وة عمل وطنية مع الححلقجرت، بما فيها 
 لمنظمة العمل  العالميالعمالةبرنامج ووفقًا لما جاء في .  والمنظمات غير الحكوميةةاألآاديمي

على دعامتين متكاملتين اإلسالمية إيران جمهورية الدولية، تقوم استراتيجية العمالة التي تقترحها 
وقد صدر عدد من التوصيات في . العمالة واآلثار االجتماعية لهذا التغييروهما تشجيع التغيير وإدارة 

 واستحداث الوظائف والحماية االجتماعية قابلية لالستخدام االقتصاد الكلي والةمجاالت سياس

———————— 
2    “Create jobs for 76 million: Kalam”آما ورد في   :The Hindu, 26 Jan. 2005 . 
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مارس / عقد مؤتمر وطني ثالثي حول عمل المرأة في طهران، في آذارو. والحوار االجتماعي
 عن هذا المؤتمر مجموعة من التوصيات صدرو. الء عناية خاصة بالنساء، أّآد على أهمية إي٢٠٠٤

وأعربت . لهامساواة تحقيق ال وهاوتمكينعمالة المرأة اعتبرت بمثابة استراتيجية وطنية لتعزيز 
عن نيتها في إدراج هذه التوصيات في الخطة اإلنمائية الرابعة اإلسالمية إيران جمهورية حكومة 

 .اتخاذ إجراءات ملموسةمتابعتها بتعزيز و
بشأن العمالة التي تم تنظيمها في وأآثر  المؤتمرات الوطنية الثالثية بلغت العربية، دولفي الو
تهدف إلى ومملوآة وطنيًا  توصيات واستراتيجيات حول سياسات ملموسة ذروتها في إصدار ٢٠٠٤

حاب المصلحة للمرة األولى ، ناقشت مجموعة آبيرة من أصاليمنففي . تحسين العمالة آمًا ونوعًا
وبعد إدراج توصيات المؤتمر، . شارآوا في إعدادهودوليين برنامج تشغيل وطني مع خبراء محليين 

سيقدم وزير الشؤون االجتماعية والعمل برنامج التشغيل الوطني إلى مجلس الوزراء العتماده 
 .آاستراتيجية وطنية

رفيعي المستوى عراقيين مسؤولين في جمع دن  الذي عقد في األرالعراقي المؤتمر أفلحلقد 
 وغيرهم من أصحاب المصلحة من ةمانحهيئات وزارة وشرآاء اجتماعيين وخبراء و ١١من 

د إعالن وخطة عمل توفر إطارًا لتنسيق األنشطة بين اتملى اعوافق المؤتمر عو. المجتمع الدولي
ضمان تنفيذ إلى ي عملية إعادة البناء، سعيًا  والسلطات العراقية فة الدوليةالمانحوالهيئات الوآاالت 

 .المشاريع باتجاه أآبر نحو العمالة
، مثًال، تم وضع خطة سري النكاففي . وجرى التشديد على البعدين الكمي والنوعي للعمالة

 اقـاتفهاء ـة بسبب انتـ وظيف١٥٠ ٠٠٠ لىد عـلة لما يزيـارة المحتمـة الخسـة لمعالجـل متكاملـعم
دخل عمليات ت وهي تشمل ؛٢٠٠٥يناير /  آانون الثانياألول من في ات المتعددة األلياف المنسوج

أيضًا ترمي ، بل  فحسبة واإلنتاجيةينافستالالقدرة تأمين الوظائف وإعادة التدريب وترمي إلى  ال
 قانون ومراجعة) الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية والتعويض القانوني(تعزيز سيادة القانون إلى 

إن وضع خطة العمل جمع بين الوزارات . العمل والقانون الصناعي وتشجيع الحوار االجتماعي
 المهارات والتدريب المهني نميةعالقات العمل والعمالة األجنبية والصناعات والتجارة وت(الحكومية 

ة ذات الصلة  واتحادات أصحاب العمل ونقابات العمال والمنظمات غير الحكوميرابطاتو) يةوالمال
 .  خطة العملمعنية بأمانة لفرقة عمل ثالثية بمثابة  منظمة العمل الدولية وتعمل. بالعمل

 العمالة في أوراق استراتيجية الحد من الفقر
بنغالديش وآمبوديا  التي بدأت فيها عملية ورقة إستراتجية الحد من الفقر مثل اندبلفي ال
ومنغوليا ونيبال وباآستان وسري النكا وفيتنام  الشعبية الديمقراطيةالو جمهورية وإندونيسيا و

 حثت على، قدمت منظمة العمل الدولية مساهمات تقنية و)١ في الفصل ٦-١انظر اإلطار ( واليمن
 مشارآة منظمة العمل الدولية في عملية وأدت. وضع جدول أعمال متكامل لتوليد العمالة الالئقة

 ومحترم بين الوآاالت ثابتنها من تأآيد دورها آشريك يمكلى تإورقة استراتيجية الحد من الفقر 
في ه يساعد  وزارات العمل ولكنفيما يتجاوز(الدولية ومجموعة أوسع من المؤسسات الحكومية 

ومن تعزيز المشارآة النشطة والفعالة ) الوقت نفسه على انتشار الشبكات ونطاق نفوذ وزارات العمل
مستوى صياغة السياسات العامة بشكل التأثير على وصل إلى تين تم الوفي ح. للشرآاء االجتماعيين

،  السياسة العامة إلى عملية تنفيذ ورصد ذات مواردرجمةفي تالمتمثل واضح، إال أن التحدي 
 .يزال موجودًا ال

 حكومة وضعتها التي ٢٠٠٥-٢٠٠٣لفترة لإّن ورقة استراتيجية الحد من الفقر الوطنية 
" االستراتيجية المستطيلة" والتي تشكل أساس ٢٠٠٣مارس / في آذارواستهلتها  الملكية آمبودیا
 سياسات العمل تعّدد صراحةسياسة العمل صفوفتها لإن م.  العمل الالئقبرنامج تقر بشدة ،للحكومة
، آثيفة العمالة العمل وآسب الدخل، من خالل تطوير بنية تحتية عزيز فرص بما في ذلك ت،الالئق

المساعدة التقنية للوزارات بتقديم  منظمة العمل الدولية وتقوم. حسين شبكات الطرقاتعلى غرار ت
تقوم آما . المشارآة بفعالية في العمليةتمكنوا من ة وبناء قدرات الشرآاء االجتماعيين حتى يمعنيال

ية المشارآة الثالثية في مختلف المنتديات بشأن السياسات العامة بهدف صياغة استراتيجبتشجيع 
 .الحد من الفقر

مؤخرًا، و. )٢-٢انظر اإلطار (، يعتبر االستخدام األداة الرئيسية للحد من الفقر باآستانفي و
 وفير العمالة بأنها ثاني أهم نقطة على جدول أعماله والتزم بتخلقحدد رئيس الوزراء مسألة 

أو لحسابهم بأجر  للعمل ٢٠٠٦يونيه / شخص بحلول شهر حزيران ٣٠٠ ٠٠٠ لزهاء تدريبال
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 المساعدة التقنية لبرنامج التدريب الذي أطلقه رئيس تقديموطلب من منظمة العمل الدولية . الخاص
 .التمكين االقتصادي الريفي لمنظمة العمل الدوليةبهدف التدريب برنامج الوزراء على أساس 

 ٢-٢اإلطار 
 يل للخروج من الفقربترویج العمالة المنتجة باعتبارها الس

) ٢٠٠١مايو / أيار (باآستانة التي اعتمدتها رحلي ورقة استراتيجية الحد من الفقر المبصلم ت
وقد ساهمت . مسألة توليد العمالة وافتقرت إلى استراتيجية تعميم قضايا الجنسينعلى ًا آبيرًا ترآيز

 رة التقنية؛ تقديم الخب"١": منظمة العمل الدولية في عملية ورقة استراتيجية الحد من الفقر من خالل
لجنة التخطيط وأمانة ورقة استراتيجية إلى سيما   إسداء النصح فيما يتعلق بالسياسات العامة ال"٢"

 إعداد خمس وثائق عمل "٣ "الحد من الفقر ومرآز البحوث المعني بالحد من الفقر وتوزيع الدخل؛
 طوال مرحلة صياغةة  تشجيع المشاورات الثالثي"٤ "وتنظيم حلقة دراسية على الصعيد الوطني؛

 :وقد نتج عن المداخالت ما يلي. ورقة استراتيجية الحد من الفقر
ديسمبر / آانون األول(لترآيز على االستخدام في آامل ورقة استراتيجية الحد من الفقر ا 

٢٠٠٣(. 
 .)٢٠١١-٢٠٠١(ة لفترة العشر سنوات المقبلاستراتيجية االستخدام في الخطة اإلنمائية حديث ت 
 .الفقر واالستضعاف في لرئيسيةا ا من الشواغلمسدادًا لدين بوصفهعمل ال عمل األطفال وإدراج 
 .االعتراف بتعميم قضايا الجنسين آمبدأ من مبادئ ورقة استراتيجية الحد من الفقر 
 بما في ذلك ،أصحاب العمل في عملية الصياغةمنظمات المشارآة الفعالة لمنظمات العمال و 

 .ليها عالوثائقعرض 
 باآستان أثبتت فيإن مشارآة منظمة العمل الدولية في عملية ورقة استراتيجية الحد من الفقر 

  : التنمية الوطنيبرنامجبنجاح دور المنظمة آطرف رئيسي في 
، دعيت منظمة العمل الدولية للمشارآة في فريق المهام المعني بالحد من الفقر ٢٠٠٣عام في  

 . خطة عمل ملموسة لزيادة االستخدام رئيس الوزراء، بغية وضع  الذي أنشأه،وتوليد الدخل
لقوى العاملة وتم اقتراح ل ئيةستقصاالدراسة االشارآت منظمة العمل الدولية في تحسين  

 لإلحصائيات إلدراجها في الدراسة االستقصائيةاالتحادي مؤشرات العمل الالئق على المكتب 
 . للقوى العاملة

المعنية  الوطنية ةيسية لمنظمة العمل الدولية في مشروع السياسأدرجت التوصيات الرئ 
 . بالشباب

عدد من المنتديات المهمة حول تخطيط في عضو للمشارآة بصفة دعيت منظمة العمل الدولية  
وضع  المعني بالسياسات الحكومية، مثل فريق العمل بشأن تدريب وتنمية الموارد البشرية

أن تدرج مسألة العمل الالئق على المنظمة واستطاعت  ة؛مقبلمس النمائية للسنوات الخاإلخطة ال
 .  هذه المنتدياتجدول أعمال

فريق في باآستان  ويترأس رئيس اتحاد أصحاب العمل .تم تعزيز الحوار االجتماعي الثالثي 
 . مقبلةلسنوات الخمس اللنمائية اإلخطة العمل بشأن الحماية االجتماعية لصياغة 

ة للجنة التخطيط وألمانة ورقة استراتيجية الحد من نشطلتفاعل المشارآة الاعمليات عززت  
 .عمل الالئق لمنظمة العمل الدوليةلوضع البرنامج القطري لفي الفقر 

 التي يمكن اعتبار نتيجة مداخالت منظمة العمل الدولية ناجحة فيما يتعلق بمراجعة السياساتو
في ضمان متمثًال ويبقى التحدي . الحد من الفقرالتنمية ول  حوصميم برنامج البلدضع االستخدام في ت

 .للقطاعين العام والخاصالعادية نفقات اإلنمائية ال تنفيذًا فعليًا وتمويلها من عمالةتنفيذ سياسات ال

 المستمدة، تتضمن االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر مجموعة من التوصيات إندونيسيافي و
. ، تغطي مجاالت العمل الالئق وتعطي أولوية آبيرة لتوليد العمالة٣مل الدوليةمنظمة العمن مساهمة 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٦وسيتم إدراج هذه االستراتيجية في الخطة اإلنمائية القطرية متوسطة األجل للفترة 
 السياسات اإلنمائية الحكومية التأثير علىق متوسط األجل لتوفير فرص افإلنوفي إطار ا

لقد سعت منظمة العمل الدولية إلى تنفيذ برنامج ". العمل الالئق"ة لصالح وتخصيصات الميزاني

———————— 
مساهمة من منظمة العمل لورقة استراتيجية الحد من الفقر في :  من الفقرالصالخ العمل الدولي، كتبم :   أنظر 3

 ).٢٠٠٤ جاآارتا (إندونيسيا
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القدرة التقنية للهيئات المكونة االندونيسية بشأن استراتيجية الحد من بناء شامل لتعزيز التوعية و
ومن . الثالثيةفي العملية من خالل سلسلة من االجتماعات الثنائية والهيئات  ذههة الفقر ولدعم مشارآ

 التي وضعت ورقة ،البراهين الملموسة إنشاء شبكة نقابات العمال حول استراتيجية الحد من الفقر
لقد أشادت .  تنفيذ استراتيجية الحد من الفقرصدموقف خاصة بها والتي تعتبر نفسها طرفًا فعاًال في ر

بعمل منظمة العمل منظمة العمل الدولية والبنك الدولي والمجلس الوطني للتخطيط لالهيئات المكونة 
 الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية، أفاد هذا اإلجراء المجلس إلى جانبو. في هذا المجالالدولية 

معترفًا به في وضع السياسات فاعًال منظمة الذي يعتبر اليوم طرفًا الالوطني للتخطيط ومكتب 
وللتوجه إلى جمهور أوسع بشأن لقد وفر ذلك فرصًا لوضع مزيد من البرامج . اإلنمائية الوطنية

 .العمل الالئق
على الصعيد القطري، عشر  قدمت منظمة العمل الدولية، استنادًا إلى مشاورات ثالثيةو

تنص التوصية األولى للسياسة و .٢٠٠٦٤-٢٠٠٢اإلنمائية العاشرة للفترة  نيبالتوصيات إلى خطة 
 التخاذ قرارات السياسة االقتصادية الكلية واضحًاجعل تحليل أثر االستخدام معيارًا "على العامة 

جعل وتتضمن هذه التوصية . "ق العامانفإللبرامج اوجعل أهداف النمو آثيف العمالة معيارًا واضحًا 
ثر المسائل االثنية وتلك ألتحليل وإجراء مة ااالستخدام معيارًا في نفقات البنية التحتية العآثيف نمو ال

المجموعات المحرومة غيرهم من لى النساء والشباب والترآيز عوالمتعلقة بقضايا الجنسين 
  . في برامج اإلنفاق العامالزراعي/على القطاع الريفيوالترآيز آذلك 

  في االقتصاد غير المنظمالعمالة
 الفقراء العاملين في آسيا يتمرآزون في القطاع االقتصادي الريفي سواد األعظم منبما أن ال

 في ة المنتجعمالة النتائج المتعلقة باستراتيجيات الاستعراض من المهم والحضري غير المنظم،
المناقشة العامة والقرار المعتمد في الدورة التسعين لمؤتمر العمل وقد أفضت . االقتصاد غير المنظم

ز الفهم التقني لالستراتيجيات المتكاملة لتعزيز العمل الالئق في يعز إلى ت٢٠٠٢٥الدولي في 
 على نهج شامل ومتكامل زآيرب التنصوي. ير المنظم والتنفيذ العملي لهذه االستراتيجياتاالقتصاد غ

 العمل الالئق في االقتصاد غير المنظم وتعزيز االعتراف بالعمال العجز فيلخفض جوانب 
  .عاماالقتصاد المجرى نظم وحمايتهم ودمجهم في مغير الفي االقتصاد االقتصادية والوحدات 

؛ ومن النواتج المهمة إدراج مبادرات االقتصاد منغوليااد هذا النهج المتكامل في لقد تم اعتم
 اليمنويقوم ). ٣-٢اإلطار (في منغوليا غير المنظم في خطة العمل الوطنية بشأن العمل الالئق 

  إلى التوصل إلى هذا النهج المتكامل، بدءًا بدراسة حول االقتصاد غيرسعيًاباتخاذ الخطوات األولية 
، أدى الدعم الذي قدمته منظمة الفلبينفي و.  االقتصاد غير المنظمقياسالمنظم تتبعها مبادرة لتحسين 

العمل الدولية، على الصعيدين السياسي والمؤسسي، إلى تعزيز قدرة الوحدات الحكومية المحلية 
، تحتشد القوى الهندفي و). ٤-٢اإلطار (لمعالجة القضايا المتصلة باالقتصاد غير المنظم مباشرة 

العاملة في االقتصاد غير المنظم، وقد قام عدد من برامج منظمة العمل الدولية بترويج العمل الالئق 
  ).٥-٢اإلطار ( في االقتصاد غير المنظم -منهم الفقيرات  السيما النساء - للعمال
عند و. ياتاإلحصائمة للعمل في تحسين احد الجوانب الهأتمثل يفي االقتصاد غير المنظم، و

، وّسعت المناقشة العامة مفهوم القطاع غير المنظم القائم على ٢٠٠٢انعقاد مؤتمر العمل الدولي في 
وضع و. قائمًا على العمل في االقتصاد غير المنظموالمنشأة ليصبح مفهومًا لالستخدام أآثر اتساعًا 

عريف وجيهية تتعلق بهذا التتمبادئ  ٢٠٠٣حصاءات العمل في إالمؤتمر الدولي السابع عشر لخبراء 
يقوم و .٦"القطاع غير المنظم"إلى مفهوم " االستخدام غير المنظم" مع إضافة مفهوم -المّوسع 

.  االستخدام غير المنظم، استنادًا إلى هذا التعريف الجديدقياستحسين على المكتب بمساعدة الدول 

———————— 
مساهمة من منظمة العمل الدولية : العمل الالئق للحد من الفقروردت هذه التوصيات في تقرير مكتب العمل الدولي،     4

 . ٣لالطالع على المزيد من التفاصيل بشأن هذه التوصيات انظر الملحق . فقر في نيبالفي ورقة استراتيجية الحد من ال
 ،٩٠ مؤتمر العمل الدولي، الدورة ،، التقرير السادسالعمل الالئق واالقتصاد غير المنظم : العمل الدوليكتبانظر م    5

 .٢٠٠٢ جنيف
نوفمبر / تشرين الثاني ٢٤راء إحصاءات العمل، جنيف، من السابع عشر لخبالدولي انظر التقرير الختامي للمؤتمر     6

 .٢٠٠٣ديسمبر / آانون األول ٣إلى 
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امج اإلنمائي لألمم المتحدة ومنظمة بين البرنمشترك  بالعمل نفسه آجزء من مشروع اليمنويقوم 
  . بشأن نظم معلومات سوق العملالعمل الدولية

 ٣-٢اإلطار 
 نهج متكامل للعمل الالئق في االقتصاد غير المنظم

" ١"م منظمة العمل الدولية بمساعدة أصحاب المصلحة المنغوليين بهدف وقت، منغوليافي 
بناء القدرة على عدة مستويات مؤسسية لتقديم " ٢"زايد؛ التاآلخذ في فهم االقتصاد غير المنظم تحسين 

السياسات؛ ستنير بها الخدمات والبرامج لالقتصاد غير المنظم والتخاذ التدابير المباشرة التي يمكن أن ت
تحديد اآلليات واالستراتيجيات المطلوبة لتعزيز مساهمة االقتصاد غير المنظم في االقتصادات " ٣"

 االستخدام بشأنقامت منظمة العمل الدولية ببحث عن السياسات تبعه مؤتمر وطني و .المحلية والوطنية
 توجيهية مبادئاقترحت خاللها ) ٢٠٠٢( االقتصاد غير المنظم بشأنوحلقة دراسية وطنية ) ٢٠٠١(

 ).٢٠٠٣(قد دفع ذلك الحكومة إلى صياغة سياسة وخطة عمل حول االقتصاد غير المنظم و. للعمل
بشأن يمتد على فترة سنتين ، تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذ مشروع ٢٠٠٣عام منذ نهاية و

وبتمويل من ) تایلند وآمبودیا في المشروع مع ة الثالثاندبلحد الأ (منغوليااالقتصاد غير المنظم في 
على " ١: "إن النهج المتكامل للمشروع يتضمن العمل.  في المملكة المتحدةإدارة التنمية الدولية

 السياسات والتشريعات واالستراتيجيات والبرامج ذات تقديم المعلومات لتنويرالمستوى الكلي، بشأن 
ي الخدمات مدقعلى المستوى الوسطي، بشأن بناء قدرات م" ٢"الصلة باالقتصاد غير المنظم؛ 

نظم؛ ملغير افي االقتصاد  االقتصادية والوحداتتأمين حاجات العمال تحسين والمؤسسات، للتمكن من 
" التطبيق"و" الدراية"منها د ستمالصغر، بشأن اإلجراءات المباشرة التي تبالغ على المستوى " ٣"

 السالمة والصحة المهنيتين بشأنتضمنت اإلجراءات المباشرة برنامجًا و.  بهاالسياساتدروسًا تمّد 
مطاولة  على الطرقات ونظم والحماية االجتماعية للبائعينمغير الفي االقتصاد لعمال مناجم الذهب 

نظم إلى نظام التأمين مغير الفي االقتصاد ن نفاذ المشغلين يالقتصاد غير المنظم وتحسللعمال نقابات ا
 .مية قطاع األعمالتنالصحي الوطني وتوفير خدمات 

يظهر أصحاب المصلحة المنغوليون ردة فعل وتعاونًا ومشارآة ومبادرة على نحو جيد، وهذا و
إن الحكومة تقّر التشريعات وتصوغ . نتائج مستدامة تحقيق  واحتمالة الوطنيللملكيةنسبة أمر مشجع بال

بشأن مناجم الذهب مبادرة قود الالسياسات وتضع االستراتيجيات، أما منظمات أصحاب العمل فهي ت
آما . وتدريب المدربين من مختلف المؤسسات فيما يتعلق بتنمية قطاع األعمالفي القطاع غير المنظم 

اقترحت منظمات العمال خطة عمل تشمل البحوث حول قانون العمل والتنظيم في االقتصاد غير 
 .المنظم

جزء من خطة العمل الوطنية للعمل الالئق في منغوليا إلى هي إن مبادرة االقتصاد غير المنظم 
لمشروع مع  افي أسلوب عمليعتبر النهج المتكامل واضحًا و .جانب جوانب أخرى من العمل الالئق

 عمل األطفال ومشروع تنمية شروعاألنشطة األخرى لمنظمة العمل الدولية في منغوليا، بما في ذلك م
 االقتصاد بشأن المكتب على صعيدالمساواة بين الجنسين ومشروع تقاسم المعارف المنشآت وتحقيق 

علم الدروس توات و األداستحداث هذا المشروع بتوثيق العمليات بشكل وثيق وويقوم. غير المنظم
 .وتقاسم آل هذه األمور داخل منغوليا وخارجهاوغيرها، 

 

 ٤-٢اإلطار 
 تحقيق التغيرات السياسية والمؤسسية في االقتصاد غير المنظم

 المشروع المشترك بين منظمة العمل الدولية والبرنامج اإلنمائي أفضى، ٢٠٠٣-٢٠٠٢فترة الفي 
نتائج ناجحة في ترويج الدعم إلى ، الفلبينياسات والبرامج في لألمم المتحدة وبرنامج دعم وضع الس

 المشروع على ممارسات جيدة آانت قائمة من اعتمدقد و. السياسي والمؤسسي في االقتصاد غير المنظم
تم و.  والمؤسساتوانينوبالتالي نهجًا إضافيًا تجاه استهالل إصالحات ذات صلة بالسياسات والقاتخذ قبل 

 منظمغير الاالقتصاد ع بمشارآة عالية مع عقد أآثر من ثالثين اجتماعًا عامًا شارك فيه عمال تنفيذ المشرو
والبائعين المتجولين والعاملين في الصغيرة  البناء ورشويشملون البائعين في األسواق وعمال النقل وعمال 

 العمل إدارةرأست تو .االجتماعاتهذه  شخص آل اجتماع من ٢٠٠بشكٍل عام، حضر أآثر من و. زلمنال
 الممثلةمنظمات الواالستخدام اللجنة االستشارية للمشروع وشملت تمثيًال مهمًا للوآاالت الحكومية و

 .لالقتصاد غير المنظم والنقابات المجتمعية ومنظمات أصحاب العمل والوحدات الحكومية المحلية
 وضعه ،"قطاع غير منظم"ح لمصطلفليبيني ومن أهم ما نتج عن هذه االجتماعات اعتماد تعريف 

 وحماية عزيزالمجلس الوطني لإلحصاءات والتنسيق واعتماد إطار وطني يعنى بتعميم قضايا الجنسين لت
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استفاد و .القطاع غير المنظم من قبل لجنة التنمية االجتماعية التابعة للسلطة الوطنية لالقتصاد والتنمية
مة العمل الدولية حول استجابة البيئة القانونية والسياسية اإلطار الوطني من مراجعة تحليلية أجرتها منظ

 القدرة المعززة للوآاالت الحكومية رىمن النواتج المهمة األخو. للقضايا المتعلقة بالقطاع غير المنظم
مانيال، رو تم حاضرةفي و. الرئيسية والوحدات الحكومية المحلية لمعالجة حاجات القطاع غير المنظم

 القطاع غير رابطاتآما استطاع عدد من .  ضمن الوحدات الحكومية المحلية لهذا الهدفأنشئت فرق عمل
  .المنظم المشارآة بشكل أآثر فعالية في الحوار مع الوآاالت ذات الصلة

 

 ٥-٢اإلطار 
 ترویج االستخدام الالئق في االقتصاد غير المنظم في الهند

التي ترآز بشكل  ،الهندظمة العمل الدولية في  اإلشارة إلى نواتج عدد من برامج منالجديرمن 
 : المهمشاتالعامالتخاص على االقتصاد غير المنظم والسيما على 

 التي آانت حتى الحكومييتم توسيع خدمات التدريب المهني : االستخدام الالئق للنساء في الهند 
عن طريق إضفاء سمة   القطاع المنظم، وذلك من خالل المنظمات غير الحكوميةتقتصر علىاليوم 

لفقر في مجموعة من األحياء دون خط ا التدريب غير المنظم للنساء اللواتي يعشن مؤسسية على
وقد عزز المشروع قدرة المنظمات . الحضرية الفقيرة ضمن مدينتين تم اختيارهما لهذا االختبار

وقد .  النساءألولئكنظم غير الحكومية والمؤسسات التدريبية المختارة على توفير التدريب غير الم
تم إعداد نماذج عن مختلف المهارات التقنية والمعيشية استنادًا إلى أدوات مختبرة لمنظمة العمل 

ومن الجوانب المهمة لهذا المشروع مجموعة الخدمات الشاملة . بلدان أخرى /الدولية من مشاريع
الحد وجور المساواة في األ تنفيذ مبدأ التي تم توفيرها للنساء في االقتصاد غير المنظم، بما في ذلك

 امرأة من ٣٥٠٠حتى اليوم، استفادت حوالي و.  وتأمين بيئة عمل صحية وآمنةلألجوراألدنى 
 .المشروع وتم االعتراف بصالحية هذا النهج

 : المستدامة للعامالت في االقتصاد غير المنظم في الهندسبل العيشبرنامج ترویج العمل الالئق و 
 على واليات، وهو يهدف إلى إجراء اختبار تجريبي في أربع ٢٠٠٤ق المشروع في تم إطال

استراتيجية متكاملة لتحسين اإلطار السياسي والتشريعي لالقتصاد غير المنظم واتخاذ التدابير 
الحماية االجتماعية وتعزيز نطاق وفرص آسب الدخل ولتوسيع الجيد المباشرة لترويج االستخدام 

الكاملة إن الطبيعة التشارآية . اآلراء في مختلف القطاعات مع عدد من النساءتعبير عن الالتنظيم و
 للربط بين األطراف الفاعلة يّسرللبرنامج تمّكن منظمة العمل الدولية من تعزيز دورها آعامل م

الحكومية ونقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل من جهة والعامالت الفقيرات في االقتصاد غير 
 .لمنظم من جهة أخرىا
 تم تنظيم النساء في منظمات : العمال إلدماج النساء األعضاء في منظمات العمال الریفيينثقيفت  

خالل العام و. ذاتيةفي مجموعات المساعدة الالعمال الريفيين آأعضاء مساهمين في نقابات العمال و
التوعية زيادة  وشملت .تيةمجموعة مساعدة ذا ١٧٧ونصف العام السابقين، تم تأسيس حوالي 

اإليدز وقانون العمل / ة البشرية المناعنقص منها عمل األطفال وفيروس ،والعمل مسائل عدة
آما . يفيينللفقراء الروحقوق النساء ومخططات الحكومة وصناديق الضمان االجتماعي المتاحة 

اتجة عن ذلك أنهن أصبحن  امرأة في أنشطة موّلدة للدخل، ومن اآلثار الن٤٠٠تمت مساعدة حوالي 
 .  في مختلف البرامج الحكوميةللمطالبة بمستحقاتهنعلى اتخاذ إجراءات جماعية اآلن قادرات 

ت الصغيرة وبالغة الصغر في أوتار برادیش نشآالبيئة السياسية والتنظيمية للماستعراض  
خاص المعني باستهداف  إن تقرير الفريق ال: المشاریع وتحسين اإلنتاجيةتنظيموبرنامج لتنمية 

 منظمة أعماليشير إلى في حكومة الهند  سنويًا والتابع للجنة التخطيط فرصة عمل ماليين عشر
 الصغيرة وبالغة الصغر في نشآت بشأن نوعية العمل في المالسياسية والتطبيقيةالدولية العمل 

، يتم توسيع هيئات المكونةال، وبناء على طلب تطوير هذه المناطق آأولويةومع . المناطق المحتشدة
إن .  ليشمل مناطق أخرى من الهندالمناطق المحتشدةالنموذج الرائد لمنظمة العمل بشأن تطوير 

  الدولية منظمة العملالمستحدثة في إلى األدوات والمنهجيات جرى باالستنادتقييم أثر التدريب الذي 
 .في المائة ٣٠وصلت إلى حوالي نتاجية العمال وزيادة في المبيعات في إقد أظهر تحسنًا 

توخيًا  :االقتصادي للشعوب القبلية من خالل نهج مستوى االحتشاد في أوریسا-التمكين االجتماعي 
يهدف إلى وهو . نهج رائد بشأن المناطق المحتشدةتعزيز االستخدام للشعوب القبلية، تم اعتماد ل

ويربط . دعممنشآت التعاونية المستدامة ذاتية ال المشاريع في التنظيمتسهيل تنمية القدرات المحلية ل
،  لمنظمة العمل الدوليةتعزيز التعاونيات الوطنية وتوصية يةسياسة التعاونالهذا المشروع بين 

 وعلى مستويات أخرى الواليةويتم تقاسم النتائج المحلية على مستوى . )١٩٣رقم  (٢٠٠٢
 . على نطاق أوسعلتكرارها
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 المكتب حول تقاسم المعارف على صعيديوية طرف في مشروع مشترك إن بعض البلدان اآلس
لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة فيما يتعلق بمسائل اإلدارة في االقتصاد غير المنظم والسياسة 

ويتم تنفيذ هذا .  الضعفجوانب والنفاذ إلى السوق واإلنتاجية والتمثيل وإبداء الرأي ومعالجة الكلية
وثيق مع أنشطة منظمة التعاون بال العمل الالئق في القطاع غير المنظم بشأنترك المشروع المش

 .العمل الدولية بشأن دعم استراتيجيات الحد من الفقر

 وخدمات االستخدام  معلومات سوق العمل
. ات عن سوق العمل في اإلقليمـت العمل والمعلومءا لتحسين إحصاافرةـمتضتم بذل جهود 
ق ـاحدة بارزة في اإلقليم إلى عمل فريق العمل بشأن مؤشرات العمل الالئوقد أشارت نتيجة و

 ).٦-٢اإلطار (

 ٦-٢اإلطار 
 تحسين البيانات بشأن العمل الالئق

 ة القطريمجة في البرقدم المحرز ودقيقة لرصد التدثةمن المهم الحصول على معلومات مح
 مبادرة ستهاللالذا، تم .  العمل الالئقعادأبللعمل الالئق وقياس االنجازات ونقاط العجز في مختلف 

 .لتحديد وقياس مجموعة من مؤشرات العمل الالئق
" ١: " بهدفالهادئ المحيط - آسيا إقليم مؤشرات العمل الالئق في بشأن فرقة عمل وأنشئت

 قاعدة إنشاء" ٢ "؛ المعلومات األساسية لوضع مؤشرات العمل الالئق في بلدان اإلقليموافرتقييم ت
للبلدان لتعزيز القدرة على التقنيين توفير المشورة والدعم " ٣ "؛بيانات إقليمية لمؤشرات العمل الالئق
 من المكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية وتضم فرقة العمل ممثلين. تجميع البيانات على الصعيد الوطني

 أن إحصاءات القوى لى إأشارت فرقة العملو. والمقر الرئيسي وهي تعمل بطريقة تعاونية حقيقية
دة بشأن مؤشرات العمل و تقدم حاليًا معلومات محدالهادئ المحيط - العاملة المتوفرة في بلدان آسيا

 مؤشرًا من مؤشرات العمل ٢٣آما قامت فرقة العمل بتحديد مجموعة أساسية أولية تتضمن . الالئق
المرشحة للمساعدة التقنية ية من البلدان اختارت قائمة أولو ووافقت عليها، لإلقليمالالئق سيتم وضعها 

لوضع وتجميع الدولية  لمنظمة العمل من خالل مشروع للتعاون التقني الممول من الميزانية العادية
إیران جمهوریة بنغالدیش والصين والهند وإندونيسيا ووتشمل هذه القائمة . مؤشرات العمل الالئق

تتضمن القائمة األولية و.  وسري النكا وتایلند وفيتناموباآستان وبابوا غينيا الجدیدةاإلسالمية 
 : ما يليلمؤشرات العمل الالئق

  الحقوق في العمل-أوًال 
 . سنة١٥ - ٤: الفئة العمريةألطفال في المدرسي لتسجيل النسبة عدم  -١
 .١في التصنيف الدولي الموحد للمهن الستخدام حصة النساء في ا -٢
  أحيلت أمام محاآم العمل أو منظمة العمل الدوليةالقضايا التي/ الشكاوى -٣

 العمالة -ثانيًا 
 .نسبة مشارآة القوى العاملة -٤
 .إلى العمالةنسبة السكان  -٥
 .االستخدام غير المنظم -٦
  .يومي/ على أساس عارض العمال وأجورعدد  -٧
 .نسبة البطالة بين الشباب -٨
 .نسبة الشباب من دون أي نشاط -٩
 . البطالةمعدل -١٠
 . وفرع النشاط االقتصاديالوضع في االستخدام حسب العمالة -١١
 . النساء في قطاعات الزراعة والصناعة والخدماتبين االستخدام بأجر حصة -١٢
 .اليد العاملةإنتاجية  -١٣
 .)مستقاة من الحسابات الوطنية( للفرد حقيقيةالمداخيل ال -١٤

  الحمایة االجتماعية-ثالثًا 
 .)لكاسبي األجور والرواتب(غطية الضمان االجتماعي ت -١٥
 .)نسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجماليآ(النفقات العامة للضمان االجتماعي  -١٦
 .)مميتةالغير /مميتةال( مؤشر اإلصابات المهنية  -١٧
 .) ساعة في األسبوع٤٩ما يساوي أو يفوق  (المفرطةساعات العمل  -١٨
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 .الساعةعن دفع معدل الانخفاض  -١٩

  الحوار االجتماعي-رابعًا 
 .عضوية نقابات العمال -٢٠
 .عدد المنشآت التي تنتمي إلى منظمات أصحاب العمل -٢١
 .نسبة تغطية المفاوضة الجماعية -٢٢
 .اإلضرابات واإلغالقات التعجيزية -٢٣

 ومراجعة وتحسين يثحد للبلدان بهدف تة التقنيمساعدةال تقديم تستمر منظمة العمل الدولية في
لقيام بالدراسات االستقصائية المتخصصة بهدف ااالستقصائية للقوى العاملة وآذلك ات الدراس
الختبار الدولية في المشروع الرائد لمنظمة العمل  بنغالدیش والفلبين يشارك آل منو. وتحليلها

لة ـ للقوى العامل الالئق من خالل االستقصاءات الوطنيةـقياس عدد مختار من مؤشرات العم
، فقد تم إطالق مشروع رائد لتعزيز معلومات سوق العمل العربية الدولأما في ). ٧-٢اإلطار (
 منشور سنوي حول اتجاهات إصدارويتوقع المشروع .  قاعدة بيانات لمؤشرات سوق العملإنشاءو

األول منه في آانون القوى العاملة والعمل الالئق في الدول العربية، ومن المنتظر أن يصدر العدد 
 اليدبشأن الطلب على دراسة استقصائية ، جرت للمرة األولى اليمنفي و. ٢٠٠٥ديسمبر / األول

العاملة، وذلك بمساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية ودعم من البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في 
 ).٨-٢اإلطار  (٢٠٠٣

 ٧-٢اإلطار 
 ئق جمع اإلحصاءات بشأن العمل الال

 من خالل دراسات استقصائية للقوى العاملة

، في مشروع رائد الختبار قياس العمل بنغالدیش والفلبين،  همايشارك بلدان من بلدان آسيا
الالئق من خالل الدراسات االستقصائية الوطنية بشأن القوى العاملة، على أساس عينة تمثيلية لألسر 

دراسة ال جراء المكتب الوطني لإلحصاءات بإماق، ٢٠٠٤في عام و. الحضرية والريفيةالمعيشية 
 منذستقصائية لبنغالديش االدراسة ال إجراء ويقوم مكتب اإلحصاءات ب،رائدة للفلبينالستقصائية اال

 بشأن نوعية االستخدام والبطالة لبياناتوالهدف من الدراستين اختبار جدوى جمع ا. ٢٠٠٥أوائل عام 
ائية للقوى العاملة مع إضافة بنود قليلة على االستبيان وأقل وقت والرآود من خالل دراسات استقص

 ألسباب اقتصادية واألجور المفرطةوالعناصر الرئيسية هي قياس ساعات العمل . ممكن للمحاورة
الساعة أو راتبهم على أساس وقت العمل أو  الساعة بين العمال الذين يتقاضون أجرهم عنالمتدنية 

 واإلجازة السنوية مدفوعة األجربما في ذلك عقود العمل واإلجازة المرضية (م واالستخدام غير المنظ
والعضوية في نقابات العمال )  االجتماعيالتأمين ومساهمة صاحب العمل في نظام مدفوعة األجر

 ١٤ و٥واألشكال األخرى من المنظمات االجتماعية والمهنية، والسبب الذي يمنع األوالد ما بين سن 
 معاشات التقاعد لألشخاص للعاملين من الشيوخ والبحث عن عمل إعاناتلتحاق بالمدرسة ومن االسنة 

سيتم مناقشة و. بين الشباب العاطلين عن العمل واستخدام النساء اللواتي لديهن أطفال في سن الدراسة
جيهية  تومبادئ، بهدف إعداد ٢٠٠٥ االستقصائية في حلقة دراسية دولية الحقًا في اتنتائج الدراس

 .ل العمإحصاءاتدولية حول الموضوع للنظر فيها في مؤتمر دولي الحق لخبراء 

 

 ٨-٢اإلطار 
 الدراسة االستقصائية في اليمن حول الطلب على اليد العاملة

 وهي الدراسة األولى من ،أشارت نتائج الدراسة االستقصائية حول الطلب على اليد العاملة
 إلى أن خلق فرص عمل في المنشآت القائمة ليس من ٢٠٠٣ام  في عاليمن التي جرت في ،نوعها

 وظيفة ١٨٨ ٠٠٠ التي يبلغ عددهاالمطلوبة ًا بارزًا في استيفاء الوظائف الجديدة أثرشأنه أن يحدث 
وأحد انعكاسات ذلك . ٢٠٠٦-٢٠٠٤ليد العاملة في الفترة  في ا لمواجهة الزيادة السنوية الصافيةسنويًا

 في المنشآت القائمة فرص العمللجة مشكلة االستخدام في اليمن من جانب نمو معاأنه ينبغي عدم 
 بياناتآما تشير .  على صعيد شامل أيضًاخلق المنشآتفحسب ولكن من جانب توليد العمالة من خالل 

الدراسة االستقصائية إلى الحاجة إلى توسيع وتعزيز برامج التدريب المهني والتعليم الجامعي 
 علمًا أن هذه –اإلدارية من خالل برامج تدريب خاصة التنظيمية ووير المهارات المتخصص وتط

التي تشير إليها المؤسسات وهي أمور في المهارات  تشكل معظم نقاط الضعف والنقص المجاالت
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إن التحدي ومن ثم ف.  بين التعليم والمهنةلسوء المالءمةيعتبرها الموظفون من حملة الشهادات مصدرًا 
بل تأمين العمل آل سنة المطلوب ليس فقط تأمين العمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل و: ضخم المقبل

المتخرجين حديثًا والنساء العديد من الشباب آذلك لمجموعة متزايدة من العاطلين عن العمل تضم 
فيما يتعلق تحسين طبيعة الوظائف الموجودة، السيما إلى باإلضافة إلى ذلك، هناك حاجة . متزايدبشكل 

 .باألجور واإلنتاجية
أظهرت الدراسة االستقصائية حول الطلب على اليد العاملة أداء ضعيفًا للعمل وحدًا أدنى و

السيما في قطاعي و فعليًااالستخدام بأجر  في المنشآت القائمة، انخفضو. الستحداث منشآت جديدة
 والعمل بالزراعة وصيد األسماك التجارة والصناعة، بينما سجل آسب نسبي في قطاعات التعليم

ام في المنشآت المتوسطة ، وبشكل عية والكهرباء والغاز والماء والخدمات المالية والعقارتعدينوال
من المنشآت، بينما أشار قسم آبير من فقط  في المائة ٤٫٤ فيولم تعط النساء األولوية إال . والكبيرة

هو عدم توافر اليد العاملة لذلك العائق الرئيسي ان آو. المنشآت إلى صعوبة ملء وظائفها الشاغرة
التمويل المحدود للمنشآت الستخدام عمال جدد أو رفض هناك ومن بين العوائق األخرى . هرةاالم

 تفاوت في المهارات، إذ إلىوإضافة إلى النقص في المهارات، أشارت المنشآت .  العقدشروطالعامل 
 .حاجة إلى التدريبب ذآروا أنهمل الذين شملتهم الدراسة اإلحصائية  من العمافي المائة ١٦أآثر من أن 

 : المصدر
F.Mehran: An analysis of the results of the Labour Demand Survey of Establishments in Yemen, 2002-
2003, (Geneva, ILO, 2004). 

الدولية تها منظمة العمل  أيضًا إلى الدراسات االستقصائية التي وضعاإلشارة ومن الجدير
وقدمت نتائج الدراسات االستقصائية الخاصة .  الشبابعمالة االنتقال من المدرسة إلى العمل وبشأن

 أساسًا أآثر دقة لتفهم المشاآل التي يواجهها إندونيسيا واألردن وسري النكا وفيتنامالتي أجريت في 
ى مرحلة دخول سوق العمل، باإلضافة إلى الشباب عند االنتقال من مرحلة التعليم والتدريب إل

تطلعاتهم وسلوآهم إزاء العمل ومرحلة البلوغ وما يتصل بها من أمور، بغية وضع برامج مناسبة 
 . ٧ الشبابلعمالة

المساعدة  يقدم برنامج مشترك بين منظمة العمل الدولية والوآالة الدانمرآية للتنمية الدوليةو
 وإضفاء السمة  خدمات معلومات سوق العملالستحداث الفلبيني العمل ف التقنية التحاد أصحاب

دراسة إلجراء تعزيز قدرته البحثية التنظيمية من العمل   اتحاد أصحابوقد تمكن. المؤسسية عليها
ودراسة ) األخيرةالمتتالية على مدى السنوات األربع (في الشرآات استقصائية حول األجور 

 هذه المستمدة منوالمعلومات ). على مدى السنتين األخيرتين(ية استقصائية حول المفاوضة الجماع
.  اآلنإمكان اتحاد أصحاب العمل في الفلبين توفيرها ألعضائهبات في خدمة جديدة هي الدراسات 

استطاع االتحاد أن يستخدم المعلومات المجمعة من خالل الدراسات التي أجرتها المنشآت الوطنية و
العمل في الفلبين  معهد اتحاد أصحابالدولية إلقامة دعومة من منظمة العمل الصغيرة والمتوسطة الم

 . وهو يضع وينفذ خططًا لتحسين إنتاجية المنشأةالقدرة التنافسيةلإلنتاجية و
 التوفيق بينإن النتائج المحققة في خدمات االستخدام مهمة بسبب الدور الذي تقوم به في 

وفي حين يسجل تقدم .  النشطة وتنفيذ سياسات سوق العمليهاعلوالطلب اليد العاملة جانبي عرض 
.  أنه ال يزال هناك الكثير للقيام بهشك فيمن ما ) ٩-٢اإلطار  (ةمن جانب خدمات االستخدام العام

على سبيل و. ةوهناك خاصة حاجة متزايدة لمعالجة المشاآل المرتبطة بخدمات االستخدام الخاص
ة العمل الدولية من أعمال لحماية العمال المهاجرين، السيما النساء المثال، إن ما تضطلع به منظم
 مبادئقد شدد على أهمية وضع في بلدان أخرى، المنازل خدمة المهاجرات اللواتي يعملن في 

 .توجيهية مناسبة إلدارة ومراقبة وآاالت التوظيف الخاصة

 

 

———————— 
 :    أنظر 7

ILO: School-to-Work Transition Survey Questionnaire Modules (Geneva, ILO Gender Promotion 
Programme, 2003) and G. Sziraczki, and A. Reerink: Report of Survey on the School-to-Work 
Transition in Indonesia (Geneva, ILO Gender Promotion Programme, 2004). 



 النتائج الرئيسية للعمل الالئق

DECENT WORK IN ASIA: REPORTING ON RESULTS 2001-2004 33 

 ٩-٢اإلطار 
 تعزیز خدمات االستخدام

ع لمنظمة العمل الدولية بتعزيز قدرة وزارة العمل والشؤون ، قام مشروأفغانستانفي 
التوظيف والتوجيه المهني والمشورة والمعلومات (االجتماعية وتحسين النفاذ إلى خدمات سوق العمل 

متخرجين في التدريب المهني والنساء للخاصة بالنسبة للجنود المسرحين و) المتعلقة بسوق العمل
، أعدت منظمة العمل الدولية مشروعًا قام ٢٠٠٣-٢٠٠٢  الفترةية فيوفي مرحلة أول. والمعوقين

 تم تنفيذ مشروع جديد منذ شهر استنادًا إلى المشروع الرائدو. صغيرنموذجي  مكتب توظيف نشاءإب
وقد خضع موظفو .  استخدام في مدينة آابول وفي ست مناطق أخرىإلنشاء إدارات ٢٠٠٤مايو / أيار

آما تم توفير مرافق .  االستخدامإداراتالجتماعية لفترة تدريب حول تشغيل وزارة العمل والشؤون ا
 االستخدام في مدينة آابول، تم إحالة إداراتوخالل الشهرين األولين من تشغيل . مادية إلقامة المكاتب

 شخصًا يبحثون عن عمل إلى أصحاب عمل غير حكوميين وتم اإلبالغ عن أآثر من ٧٥٠أآثر من 
ومن المتوقع توسيع اإلدارات لتشمل تسع مناطق . االستخدام إداراتاغرة إلى  وظيفة ش٢٥٠
 .٢٠٠٥ في

تغيرات )  منذ حوالي أربعة عقودأنشئتالتي  ( ، شهدت اإلدارة الوطنية للتوظيفالهندفي و
وقد استجابت منظمة . واسع النطاقلوفاء بحاجات االقتصاد غير المنظم يهدف بعضها إلى ابارزة 

الهند لمساعدتها من خالل إجراء دراسة مفصلة حول اإلدارة الوطنية حكومة ولية لطلب العمل الد
 مرآزًا مهنيًا ١٧ في الوظائف وتبادل حالة ٩٣٨التي تشمل هيكلية تجمع آل الهند وتشمل (للتوظيف 

اجم  لألبحاث والتدريب والعديد من تبادالت عمال المنًا مرآزيًا ومعهدوالية ١٧إلعادة التأهيل في 
 األطراف الفاعلة ذات الصلة تضمو) والمكاتب الجامعية حول المعلومات والتوجيه في مجال العمل

.  لضمان الموافقة على إصالح اإلدارة الوطنية للتوظيفمستوى الواليات المرآزي وى المستوعلى
 :وحتى اليوم، تشمل النتائج الرئيسية ما يلي

 إلجراء التغييرات المطلوبة في الوالياتخدام وحكومات اللتزام من جانب وزارة العمل واالستا 
 .اإلدارة الوطنية للتوظيف

 .بذل الجهود لتخصيص الموارد المناسبة لعملية اإلصالحبالتزام لجنة التخطيط  
 .تعزيز عمليات الحوار االجتماعي 
تم إنشاء شبكة  ،بدعم من النرويج والوآالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدوليو، سري النكافي و

هذه  و. القطاعين العام والخاصبينعمل وتقديم الوظائف، وهي بمثابة شراآة ال معلومات حديثة عن
 عبارة عن مشروع لمدة ثالث سنوات وضعته وزارة عالقات العمل واالستخدام األجنبي، الشبكة

 خدمات توظيف شبكة الهذقدم هوت.  منظمة العمل الدوليةمنمساعدة تقنية بتديره غرفة تجارة سيالن و
.  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باالستناد إلىشاملة من خالل نظام شفاف يقوم على أساس الجدارة

 . مرآزًا١٧تغطي الشبكة القائمة البلد بكامله من خالل و

  أآثر وأفضلوظائف
 عديدة اإلقليمإن أمثلة التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية لالستخدام وتوليد الدخل في 

ومتنوعة وخالقة، بدءًا من الخدمات االستشارية لصياغة استراتيجيات االستخدام وتحسين البيئة 
 وترجمة ونشر وضعبما في ذلك ( المنشآت، وصوًال إلى إدارة المعارف نميةالسياسية والتنظيمية لت

 ومشاريع ٨)يةمجموعة واسعة من األدوات والمنهجيات التي تستخدمها منظمة العمل الدول
 وصفها جميعها، إال أن من الممكن تسليط الضوء على بعض يتعذروفي حين . العرض /العمل

 .النتائج المهمة
أوًال، بما أن السياسة المناسبة والبيئة التنظيمية تعتبران حاسمتين الستحداث وظائف ذات 

في العامة سياسات للأجريت عمليات استعراض  الصغيرة وبالغة الصغر، المنشآتنوعية من قبل 
، وعقد اجتماع دون إقليمي مع ممثلين من الدول ونيبال وباآستاناإلسالمية إیران جمهوریة الهند و

 إيرانجمهورية  في االستعراضوفي حين تستمر عملية . ٢٠٠٣ في ،األربع في بانغالور، الهند
 أو حرمانباآستان لضمان عدم  العامة في آل من الهند ونيبال وة، تم توفير نواتج السياساإلسالمية

وقد أشارت عمليات . اللوائح الصغيرة وبالغة الصغر، نتيجة للتشريعات أو إعاقة المنشآت
———————— 

 .٧   أنظر الملحق  8
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 الصغيرة وبالغة المنشآت ال تساعد اللوائح إلى أن المجموعات المعقدة من القواعد واالستعراض
المكونة بشأن آيفية تأثير قوانين  استشارة الهيئات وتمت. الصغر على االمتثال للمتطلبات القانونية

وتشير االستنتاجات األولية لبعض . ت الصغيرة وبالغة الصغرنشآالعمل على عدم نظامية ونمو الم
 تطبيق القوانين يكون مسؤولة عن عدم االمتثال بقدر ما تعتبرأن القوانين نفسها ال إلى هذه البلدان 

 . للوقتمستغرقًا وًامعقد
العرض في الكثير من البلدان وآان لها آثار  / العديد من برامج العملتكييف/ لقد تم تكرار

 ١٠-٢ تسليط الضوء على البعض منها في األطر من يجري و؛بارزة على آمية ونوعية االستخدام
وفي حين تعمم قضايا الجنسين في هذه األنشطة، هناك أيضًا مشاريع تستهدف بشكل . ١٤-٢إلى 

 من الفقراء السواد األعظم والتمييز واللواتي يشكلن حرمانين من الخاص العامالت اللواتي يعان
من المستمدة  بعض الدروس المكتسبة والممارسات الجيدة ١٦-٢يلخص اإلطار و). ١٥-٢اإلطار (

 للنساء أآثر وأفضل وظائف بشأن توفير برنامج منظمة العمل الدولية المندرجة في إطارالمشاريع 
 .وفيتنام والهند واليمنبنغالدیش في بلدان مثل 

 ١٠-٢اإلطار 
  آيف تبدأ مشروعك وآيف تحسن مشروعك

 مشروع في إطار األمر بادئ "مشروعكتبدأ  آيف"، تم إدخال برنامج التدريب الصينفي 
. تعزيز العمالة االستراتيجية باتجاه نُهجاليابان حول ال وإقليمي مشترك بين منظمة العمل الدولية

 آوسيلة فعالة "آيف تبدأ مشروعك "ل والضمان االجتماعي ببرنامج التدريبواعترفت وزارة العم
 باإلضافة إلى فرص العمل العمل للحساب الخاص الصغيرة، مما يؤدي إلى استحداث شاريعلترويج الم

 ٢٠٠٢سبتمبر  /بعد أن أعلنت الحكومة في أيلولو. للعمال المفصولين من المنشآت المملوآة من الدولة
توسيع برنامج الدولية  للعمال المفصولين، طلبت من منظمة العمل العمل للحساب الخاصج أنها سترو
تعزيز  االستراتيجية باتجاه نُهجومع اآتمال المشروع المعني بال. "آيف تبدأ مشروعك "التدريب
ج الدعم المالي لتوسيع برنامفي المملكة المتحدة ، قدمت إدارة التنمية الدولية ٢٠٠٤ عام العمالة
 منشآت مملوآة من عامل مفصول ٥٠ ٠٠٠ يستهدف المشروع، في عامه األول،و.  المذآورالتدريب

ضمانات ائتمانية ( روابط بين خدمات التدريب والخدمات المالية وقد أنشئت.  مدينة١٤من الدولة في 
 جمعيات"أنفسهم في "  مشروعكآيف تبدأ"ونظم بعض خريجي برنامج التدريب ). وقروض مصرفية
ويتم تكرار هذه الجمعيات في . مما يساعد على ظهور منظمي المشاريع الصغار" لمنشئي الشرآات

 .تعددةمدن م
طابعًا مؤسسيًا من خالل اختيار " آيف تبدأ وتحّسن مشروعك"، حقق مشروع األردنفي 

 ٢٩ اتصال لتنسيق البرنامج على الصعيد الوطني مع ثالث مؤسسات شريكة ومنظمة تكون صلة
وهذه هي .  منهم في المائة٨٠، شكلت النساء للمشاريع ًا منظم١٧٢٨وتم تدريب حوالي . ربًا رسميًامد

باللغة " آيف تبدأ وتحّسن مشروعك"مجموعة منظمة العمل الدولية تيسر فيها تالمرة األولى التي 
 بية المتحدةاإلمارات العروبناء على طلب من . العربية مع مدربين رسميين ناطقين باللغة العربية

، قام مدربون من األردن والمملكة العربية السعودیة ولبنانقطر وسوریة الجمهوریة العربية الو
واستهدف التدريب . تحت إشراف منظمة العمل الدوليةعلى هذا المشروع بتوفير دورات تدريب 

. ات االقتصادية المحتملين في عدد من القطاعالمشاريعالشرآات الناشئة المحتملة والنساء وأصحاب 
 شرآة ١٢صاحب مشروع و/  مديرًا٤٤ تدريب جرىو" وّسع مشروعكآيف ت"وتم إطالق برنامج 

بما في المجاالت الرئيسية لإلدارة، باإلضافة إلى تقديم المساعدة فيما يتعلق بالمداخالت غير التدريبية 
 .  ذلك روابط قطاع األعمال والروابط المالية والربط الشبكيفي

 للسنوات الخمس الماضية على سري النكافي " آيف تبدأ وتحّسن مشروعك"شروع  مرآّز
تهم على مساعدة منظمي المشاريع لتأسيس ا قدرحيث قطاع األعمال من تنميةتعزيز مزودي خدمات 

 قطاع األعمال مع منظمة العمل على نمية منظمة تعنى بخدمات تثالثونوقد عملت . منشآتهم وتحسينها
 منظم مشروع، وقد وّلدت هذه المنظمات مداخيلها الخاصة واحتاجت القليل من ٦٧٠٠ن تدريب أآثر م

وشمل المشروع مفهوم االستدامة المالية والمؤسسية والتقنية من خالل وضع برامج تدريب . اإلعانات
 وهي منظمة ال تبغى ،في سري النكا" آيف تبدأ وتحّسن مشروعك" مشروع قائمة بذاتها وتأسيس

رفيع آما تم إدخال تدريب .  قطاع األعمال ومدربين رئيسيينتنميةتألف من مزودي خدمات الربح ت
 التشديد بشكل آبير على إشراك ما ال يقل عن جرىو". آيف توسع مشروعك"مشروع في المستوى 

وقد تم االتفاق حاليًا على مشروع جديد مع الطرف المانح ال يشمل تعزيز .  من النساء في المائة٥٠
 قطاع األعمال فحسب، بل أيضًا تعزيز سوق المنشآت الصغيرة من خالل توصيلها نميةات تخدم

 . بالمنشآت الكبيرة
 ٢٠٠١-١٩٩٨(" آيف تبدأ وتحّسن مشروعك" التدريب لمشروع مرحلتي، خالل  فيتنامفيو
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.  مقاطعة٤٥ مدربًا رئيسًا من ٣٠ مدربًا و٧٥٦ منظمة شريكة و٢٥٠، شارآت )٢٠٠٤-٢٠٠٢و
 ورشة ٨٢٦في )  من النساء في المائة٤٩( منظم مشاريع قائم ومحتمل ٢٢٫٢٠٠ك أآثر من وشار

 منظم مشروع في برنامج ٥٠٠٠ باإلضافة إلى ذلك، شارك أآثر من . المشروع المذآورعمل بشأن
قدم التعليم عن بعد من خالل البث اإلذاعي في نهر الدلتا "  على الهواء-آيف تحّسن مشروعك "خاص 
 أآثر من قد استحدثوا" آيف تبدأ وتحّسن مشروعك"ويقّدر أن خريجي مشروع . ر ودالتا ميكونغاألحم
مستدامًا من النواحي المذآور أصبح برنامج التدريب و.  وظيفة جديدة٢٥٠٠٠ منشأة جديدة و٦٠٠٠

مايو  / أيارتم تسليم البرنامج إلى غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية فيو. سية والتقنية والماليةمؤسال
برنامج على أنه برنامج فعال لحث تأسيس المنشآت، البهذا واعترفت الحكومة .  آبرنامج وطني٢٠٠٤

 لمقدمي التدريب التجارة والصناعة لدعم الشبكة الوطنية غرفةوتقدم وزارة المالية منحة سنوية إلى 
وقد أثر هذا . "شروعكآيف تبدأ وتحسن م "ولتطوير السوق للمزيد من التدريب في مجال برنامج

السياسات الوطنية وعلى خطة التنمية الوطنية للمنشآت الصغيرة السواء على البرنامج على 
، دريب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشأن دعم ت٢٠٠٤لعام حديث والمتوسطة، آما يبدو في مرسوم 

برنامج آحصيلة  ال عمل بشأنحلقة ١٤٠٠ ذآر وي"آيف تبدأ مشروعك" برنامج مما يعكس منهجية
 .٢٠٠٨ -٢٠٠٦في الفترة لهذا النشاط 

 

 ١١-٢اإلطار 
 النساء في المنشآت" إطالق"برنامج 

أن تجمع فيما بين قطاع األعمال وقضايا الجنسين إلى  منظمة العمل الدولية سعى، ت٢٠٠١منذ عام 
واستحدثت . د غير المنظملقيود ذات الصلة بالجنسين في االقتصال لتصدي المهارات المهنية ل علىتدريبالو

 النساء لتعزيز التمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء إلى جانب الرجال في "إطالق" برنامج مجموعة
في تنظيم المشاريع ويعالج التحديات التي تطرحها األساسية وهو يسّلط الضوء على المهارات . المنشآت

 .جماعي أو أسري أو مشروع فرديين  أو تحساستهاللمسألة المساواة بين الجنسين من خالل 
ممارسة جيدة لضمان أن تقوم الهيئات المكونة "  المساواة بين الجنسين من خالل العملعزيزم تتعل"

نوعية أفضل للنساء والرجال في العمل ذات والشرآاء اآلخرون بتأمين خدمات لمنظمة العمل الدولية 
 قطاع نميةشبكات خدمات تف: للطرفينيثًا أنها نافعة وقد أثبتت الشراآات الناشئة حد. لحسابهم الخاص

المهارات المهنية أآثر على تدريب نظم الاألعمال تكتسب الخبرة في مجال المساواة بين الجنسين وتصبح 
المهارات على تدريب التوجهًا نحو السوق في خدماتها المقدمة للرجال والنساء وتضيف المنظمات النسائية 

 األعمال ومنظمات رابطات والرفاه، آما تزيد التوعيةشاريع إلى مجموعة خدمات في مجال تنظيم الم
 :ومن األمثلة ما يلي. أصحاب العمل عضويتها من خالل الوصول إلى النساء العامالت في المنشأة

 ١٥-٢ار ـانظر اإلط [اءـمل للنسـفرص العوي لزيادة ـمي اآلسيـاإلقليبرنامج ال، يتعاون آمبودیافي  
، مع وزارة شؤون المرأة ومصرف التنمية اآلسيوي وجمعيات العمال في االقتصاد غير ]اهأدن

المنظم والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بالتنمية الريفية ومجتمع األعمال لتوفير التدريب على 
 .المستويات الالمرآزية

ي الوس والجمعية الناشئة ، تحالف آل من اتحاد النساء فجمهوریة الو الدیمقراطية الشعبيةفي  
بشأن النساء في قطاع األعمال ووزارات العمل والصناعة واألعمال الحرفية وجمعيات الشباب 

الصغر لتوفير خدمات متكاملة بالغ والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بقطاع األعمال والتمويل 
 . من االتجار بالبشر قطاع األعمال في المقاطعات والقرى التي تشهد نسبة عالية نميةلت
 فرص العمل للنساء والبرنامج الدولي للقضاء على عمل زيادة، يتعاون آل من برنامج فيتنامفي  

مكافحة االتجار باألطفال والنساء مع غرفة ل ومشروع المنظمة إلقليم الميكونغ الفرعياألطفال 
ر حكومية تعنى بتمكين المجتمعات التجارة والصناعة الفيتنامية واتحاد النساء في فيتنام ومنظمة غي

 .النساء في ثالث مقاطعات" إطالق"من خالل توفير برامج التدريب بشأن 
 المنشأ حديثًا والتابع التحاد الشرآات ،، يتعاون مرآز موارد المشتغالت باألعمال الحرةالصينفي  

ثيرون من شرآاء الصينية مع منظمة العمل الدولية لوضع النسخة الصينية حتى يستخدمها الك
 .المنظمة على األصعدة الالمرآزية

 وجمعيات العاملين في في قطاع األعمال، تعمل وزارات العمل وشبكات النساء تایلند ومنغوليافي  
 . والجمعيات التعاونية بشكل وثيق لنشر هذه األداة بين أعضائها وعمالئهاالمنزل

  :أنظر  :المصدر
S. Bauer, G. Finnegan, and N. Haspels,: GET Ahead for Women in Enterprise: Training Package and 
Resource Kit (ILO, Bangkok and Geneva, 2004). Khmer (Cambodian), Laotian and Vietnamese in print; 
Chinese, Mongolian, Thai and Vietnamese versions forthcoming. See the direct web link: 
www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/library/pub4.htm.  
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 ١٢-٢اإلطار 
 للفقراءالمؤاتية آثيفة االستخدام والعامة االستثمارات 

لطالما دعمت منظمة العمل الدولية، من خالل برنامج االستثمارات آثيفة االستخدام، 
للفقراء، وآيفية تطبيق هذه االستراتيجيات في االستثمار المؤاتية  االستخدام والنمو آثيفةاستراتيجيات 

وقد ساعدت منظمة العمل الدولية على تبيان أن من . قطاعي البنى التحتية والبناءالعام، السيما في 
 في أعمال بناء البنى اليد العاملة من خالل استخدام تكنولوجيا تستند إلى هامةالممكن تحقيق أرباح 

على  وهي تستحدث ،يمكن أن تكون هذه األساليب تنافسية على الصعيدين التقني والماليو. التحتية
 فرص العمل التي يمكن أن تستحدثه األساليب التقليدية القائمة على آثافة أمثال ثالث األقل مقدار

قاعات  المحليين أن يقوموا بتطوير البنى التحتية مثل تأمين المياه وتعاقدينيمكن للم. رؤوس األموال
 متعاقدينعانة بواالست.  وعيادات الصحة وشق الطرقات التي تصل بين المزارع واألسواقالدراسة
وأن عني أيضًا أن من المتوقع استخدام القليل من التقنيات التي تستدعي آثافة رؤوس األموال تمحليين 

 بما فيها الحد األدنى لألجور ،يمكن إدراج بنود متعلقة بمعايير العملو. محليًااليد العاملة ستوظف 
لسالمة والصحة والتأمين من إصابات  واجبريوعدم التمييز والقضاء على عمل األطفال والعمل ال

 .في التعاقد صغير النطاق في الوثائق التعاقدية ،العمل
 إلقليمالتدريب والدعم االستشاري بشأن خدمات المعلومات والدولية إن برنامج منظمة العمل 

ماج وهو يعنى بإد. آسيا والمحيط الهادىء هو الذراع المشغل لبرنامج االستثمارات آثيفة االستخدام
 الفقر من خالل تطوير بنية تحتية ريفية مستدامة وتعزيز القدرة المحلية على تخفيف حدةاستراتيجيات 

 الذي يقوم خدمات المعلومات والدعم االستشاري والتدريب،إن نهج برنامج . تنفيذ هذه االستراتيجيات
مارات البنية التحتية للحد من على تطوير السياسات واالستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى استخدام استث

 استهداف مجموعة اليد العاملة وال بد منالفقر هو نهج يقتضي أآثر من مجرد تكنولوجيا تستند إلى 
 هذا البرنامج تعاونًا وثيقًا مع مؤسسات تمويل التنمية مثل البنك الدولي أقاموقد . آبيرة من المسائل

في المملكة المتحدة ائية مثل إدارة التنمية الدولية ومصرف التنمية اآلسيوي ومع آيانات مانحة ثن
 أفغانستانقيد التشغيل حاليًا في آل من هو وهذا البرنامج . والوآالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي

وجمهوریة الو الدیمقراطية  لستي الدیمقراطية -وجمهوریة تيمور  وجزر سليمان وتایلند إندونيسياو
 . الهندو ونيبال فيتنام وآمبودیاو والفلبين الشعبية
الحكومات في جهودها الدولية  للسياسات العامة، ساعدت منظمة العمل المستوى األعلىفي و

االستخدام واالستراتيجيات القائمة على الموارد استراتيجيات إضفاء الطابع المؤسسي على الرامية إلى 
 في إدخال ت والدعم االستشاري والتدريب خدمات المعلوما، نجح برنامجإندونيسيافي و. المحلية
آما آان مفيدًا في ." تطوير البنية التحتية الريفية المستدامة للحد من الفقر وخلق فرص العمل"مفهوم 
تضم رة عن لجنة مشترآة بين الوآاالت  وهو عبا، فريق تنسيق معني بتنمية البنية التحتية الريفيةإنشاء

 البنية التحتية نميةوغالبًا ما يشار إلى مفهوم ت.  الحكوميةاراتاإلدأعضاء من مختلف الوزارات و
 الصادرة عن الحكومة والبنك القطريةالريفية المستدامة للحد من الفقر وخلق فرص العمل في التقارير 

الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي، وقد تم إدراجه أيضًا في ورقة استراتيجية الحد من الفقر في 
في هذا المجال يؤثر بشكل جلي على السياسات الدولية حين أن عمل منظمة العمل وفي . إندونيسيا

والبرامج الحكومية ووآاالت التمويل الرئيسية، يظل األثر الحقيقي على خلق فرص العمل وتوليد 
 .  تقييمى والحد من الفقر بحاجة إلدخلال
 http://www.ilo.org/asist  :نظرأ

 

 ١٣-٢اإلطار 
  من خالل منظمات أصحاب العملالقدرة التنافسيةتحسين اإلنتاجية و

، بمساعدة منظمة العمل الدولية وبناًء على مشروع بنغالدیشقام اتحاد أصحاب العمل في 
 استحداث تمو.  على صعيد المنشأةالقدرة التنافسية لتحسين اإلنتاجية وممول من النرويج، بإنشاء خلية

شارك في اختبار تو.  تحليل األصول والعمليات الجارية داخل المنشآتشملمجموعة من األدوات ت
ثماني منشآت تعمل في مجال الصيدلة وصناعة الجلديات والبطاريات مجموعة األدوات هذه 

دوات وقد ساعدت مجموعة األ.  واألثاث والسلع االستهالآية المعّمرةلنسيجوالمصابيح واوالمشروب 
آما يتم توثيق .  المنافسةقادرة علىهذه المنشآت على فهم العوامل التي سوف تقوم بمساعدتها لتظل 

 مضاعف ليس فقط على مستوى المنشآت أثر ليكون لها والتجارب الناجحةالممارسات الجيدة 
 .والمتعاقدين من الباطناألخرى، بل أيضًا على مستوى سلسلة العرض 
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 ١٤-٢اإلطار 
 ين نوعية العمل واإلنتاجية في مجموعات اإلنتاجتحس

   مراد آباد في ورشةواإلنتاجيةإدارة برنامج لتحسين نوعية العمل الدولية تولت منظمة العمل 
، حيث آانت النتائج المحققة مشجعة فيما يتعلق بالوعي والجهود المبذولة من الهندلصناعة النحاس في 

ومن األمور المشجعة أيضًا مشارآة الوآاالت الحكومية . لعملوممارسات االعمل أجل تحسين بيئة 
 التدريب المحلية وغيرها من مؤسسات العمال ونقابات والمهنية واالتحادات الكبرىالمحلية والمنشآت 

العامالت المنظمات غير الحكومية في العمل بشكل متزايد مع أصحاب ورش صناعة النحاس و
 .العمالو

في الهند يعملون في االقتصاد غير المنظم، فإن تحسين بيئة العمل وبما أن معظم العمال 
وممارسات العمل في مئات من المجموعات االقتصادية المنتشرة في البالد آان إجراء مهمًا في تقدم 

مواجهة التحدي الذي تفرضه العولمة من خالل تحسين اإلنتاجية فعليًا آما يمكن . مفهوم العمل الالئق
لذا، قامت منظمة .  في المجموعات المحلية التي توفر فرص العمل لماليين العمالافسيةالقدرة التنو

وقد .  آيفية إجراء التحسيناتلدراسةالعمل الدولية بتفحص العديد من المجموعات األخرى في الهند 
اقترحت الحكومة تكييف وتكرار وتيسير أدوات التدريب المرئي والسمعي المعدة على أساس تجربة 

 .صناعة النحاس مراد آباد لرشةو

 

  ١٥-٢اإلطار 
 األنشطة واآلثار في آمبودیا:  فرص العمل للنساءزیادة

 زيادةإن البرنامج اإلقليمي اآلسيوي المشترك بين اليابان ومنظمة العمل الدولية والمعني ب
 للحد من ذولةالمب للمساهمة في الجهود الوطنية ١٩٩٧ قيد التشغيل منذ عام هوفرص العمل للنساء 

.  المساواة بين الجنسين من خالل تمكين المرأة على الصعيدين االجتماعي واالقتصاديولتشجيعالفقر 
 ٢٠٠٠ عام تایلند، ومن ثم في ١٩٩٧ عام وإندونيسيا نيبالتم تنفيذ هذا البرنامج ألول مرة في و

رئيسية أنشطة مجتمعية اللمشروع اوتشمل استراتيجيات . ٢٠٠٢ عام وفيتنام ٢٠٠١ عام وآمبودیا
مثل دعم المجموعات النسائية (تستهدف النساء وعائالتهن في المجتمعات ذات الدخل المنخفض 

على تدريب ال وفير مجموعات تعنى باالدخار واالئتمان وتإنشاءوالتوعية حول العالقات بين الجنسين و
درات الشرآاء في المشاريع في وبناء ق) شاريع دعم المهياآلالمهارات وتحسين الروابط السوقية و

ترويج المساواة بين الجنسين وفرص العمل للنساء، وتأييد السياسات التي تروج المساواة بين الجنسين 
 . العملعالمفي 

 هي ٢٠٠٦-٢٠٠١ للفترة آمبودیا فرص العمل للنساء في زيادةإن العناصر الرئيسية لبرنامج 
والمشارآة في وضع في التنفيذ وبناء القدرات للشرآاء  المحليةأنشطة رائدة تقوم على المجتمعات 
 .السياسات وتأييدها والربط الشبكي

منخفض الدخل الذات للنساء  أسرة معيشية ٢٠٠، استهدفت األنشطة الرائدة ٢٠٠٤عام وفي 
ة  ريفياًُ على أنهم المستفيدون بشكل غير مباشر في مقاطع١٧١٣آأطراف مستفيدة بشكل مباشر، و

 امرأة مسؤولة عن أسرة ٢٠٩و بنوم بن  عامٍل في االقتصاد غير المنظم في بلدية٤٠٠ وسين ريب
وقد تضمنت األنشطة .  تاآو امرأة فقيرة في مقاطعة٢٤١ و آندالذات دخل منخفض في مقاطعة

الرائدة تعزيز األنشطة التعاونية اليدوية التقليدية والتدريب على حقوق العامالت والتدريب على زيادة 
 القرىمحو األمية والتدريب على إدارة المصارف في بالمساواة بين الجنسين ودروس لوعي ا

 طالع ودورات لإلدروس التسويق وتحديد األسعاروالتدريب على تحسين نوعية األعمال الحرفية و
الصغر بالغ  االئتمان نظممهارات إدارة الشرآات الصغيرة وعلى تدريب الل ولدخ أنشطة توليد الىع
 ".البقر" وخطط مصارف لقرىنشاء المصارف في اوإ

 وزيادة الوعي بشأن قضايا دخلزيادة ال: آانت اآلثار الرئيسية لفئة النساء المستهدفة هي التاليةو
أما بالنسبة . واألنشطة االجتماعيةالمحلية الجنسين وزيادة الثقة بالنفس والمشارآة في المجتمعات 

 تحسين مهارات إدارة المشاريع السيما بالنسبة إلعداد في مجالائج  النتسجلتللشرآاء المنفذين فقد 
الصغر وتحسين المهارات بالغ التقارير وتحسين المهارات اإلدارية فيما يتعلق بخطط االئتمان 

 . اآلثار على صعيد السياسات العامةلتحقيقوال يزال هناك حاجة . التدريبية
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 ١٦-٢اإلطار 
 رساتالدروس المستفادة والمما

 من أجل توفير وظائف أآثر وأفضل للنساءالجيدة 

لمرأة، نفذ برنامج منظمة العمل الدولية بشأن المعني با متابعة المؤتمر العالمي الرابع في إطار
، بنغالدیش وفيتنام والهند واليمن مختلفة شملت بلدان مشاريع في ،للمرأةتوفير وظائف أآثر وأفضل 

 : ما يليالجيدة والممارساتومن بين الدروس المستفادة . ساءمن أجل تعزيز فرص العمل للن
آلما زادت تفاصيل قاعدة المعلومات االجتماعية االقتصادية آلما آانت خطة العمل أآثر واقعية  

على نحو سليم إن تحديد ووصف المستفيدين المستهدفين . وآلما آانت عملية التنفيذ أآثر فعالية
 األنشطة بشكل مالئم وعلى التأآد من أن المنافع تشمل في رآيز تفي بداية الخطة يساعد على

القيام ببحث حول المشارآة وتحليل قضايا الجنسين للتأآد من  (الواقع األشخاص المقصودين 
تحديد األبعاد وقضايا الجنسين الحساسة من الناحية الثقافية ومناقشتها مع أصحاب المصلحة 

 ).وأخذها بعين االعتبار
في لمشارآة الفعالة وموافقة جميع أصحاب المصلحة على جميع المستويات تعتبر هامة إن ا 

فدعم وبراعة ومساءلة ومسؤولية أصحاب المصلحة عوامل . دورة خطة العملجميع مراحل 
ينبغي تشجيع أصحاب المصلحة على المساهمة في الخدمات والمرافق و.  للنجاححاسمة

استهالل أو استخدام عمليات قائمة للحوار  (نية والدعم المالي والشبكات والموارد البشرية العي
أصحاب العمل في جميع مراحل الصياغة منظمات االجتماعي؛ وإشراك منظمات العمال و

مسؤوليات محددة لتعزيز شعور الملكية  وإناطة هذه المنظمات بوالتنفيذ والرصد والتقييم؛
 ). اوااللتزام لديه

أصحاب فيها يكون واحًا هي تلك التي تتطور مع توسع الفرص، إن أآثر خطط العمل نج 
 جديدة من العمل الالئق بشكل ناتمكّوالظروف إلى إضافة فيها المصلحة جاهزين أو تفضي 

 في المكّوناتللعمل الالئق ال يعني بالضرورة وجوب تنفيذ جميع " متكامًال "نهجًاإن . متماسك
 يحدد الحاجات الناشئة والثغرات والفرص ويجب لرصد الدوري أنلينبغي  (الوقت نفسه 
 ). جديدة من العمل الالئقمكّوناتإلدراج " نقاط الدخول"االستفادة من 

وتكون الرائدة التي تتميز برؤية وأثر شديدين أن تكون حافزًا للتغيير  /يةبيانيمكن للخطط ال 
اتيجية تأييدية صريحة وضع استر ( على التأثير على السياسات والبرامج الوطنية قادرة

 ). لتوضيح النتائج
 في السياسات والبرامج الوطنية تطبيقال تكون خطط العمل مستدامة إال عند إدراج الدراية وال 

 لالستعانة بيانية الوعي وقدرة أصحاب المصلحة ونواتج الخطط ال تزايداالستفادة من (
منذ البداية، يجب وضع .  الوطنيةبواضعي السياسات في مراجعة وصياغة السياسات والبرامج

 ). والترتيبات لجمع المعارف ونشرهاالهياآل
 ا اقتصادية محلية أنهإنمائية بأهداف باالرتباطتحديد الفرص االقتصادية أثبتت ممارسة سليمة ل 

التدريب واالئتمان وخدمات دعم المنشآت خدمات ستند ت أن نبغيوي. حجر األساس للنجاح
تحديد  ( على نتائج تحديد الفرص االقتصادية الت التي يتعين تقديمها،التسهيوغيرها من 

 أن يرآز التدريب على مد وينبغي. لمهاراتعلى االفرص االقتصادية قبل البدء بأي تدريب 
 إلى حددةالمستفيدين المقصودين بالمعارف الضرورية والمهارات المحددة لتحويل الفرص الم

 ).واقع
طابع أآثر بدعم النساء ضمن اإلنتاج الجماعي أو تطوير مجموعات إنتاجية ألنشطة التي تتتسم ا 

 األنشطة التي ترآز فقط على ترويج تنظيم مما تتسم بهاستدامة الستحداث فرص العمل 
 تنظيم المشاريع أو دعم مجال تشجيعالتدريب في عدم االآتفاء ب (المشاريع على مستوى الفرد 

 ضمن مجموعات إنتاجية لينظمّن أنفسهنمساعدة النساء . وضع خطط العمللفرادى النساء 
 ). سوقًا ويستفدن من شراء السلع بالجملة، الخيخلقنويبدأن سلسلة إنتاج و

 المجموعة تفضي إلى آثار تتخطى هي تلك التي ة والمستدامة الناجحلعمالةإن خطط توليد ا 
 وتعزز التنمية المحليالمجتمع ي المستهدفات لتشمل غيرهن فاألصلية من النساء المستفيدات 

تحديد الروابط باالتجاه الصاعد أو الهابط في مجموعات اإلنتاج أو  (االقتصادية المحلية 
 التي تتضمن مثل هذه الروابط من أجل نشر للعمالةترويج األنشطة المولدة . سالسل القيمة

 ).آثار مضاعفة في المجتمع المحليفيكون لها المنافع 
.  يجب أن تكون آمية العمل متوافقة مع نوعيتهإذ يمكن بلف هو إيجاد عمل بأي ثمن، ليس الهد 

وقد أظهرت الخطط أن التدابير لترويج السالمة والصحة المهنيتين وظروف العمل الجيدة ومنع 
توفير عدم االآتفاء ب ( اإلنتاجية والتعبير تؤدي فعًال إلى زيادةالمضايقات وتعزيز التمثيل 

 ).أيضًا بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العملزيادة الوعي  التقنية بل المهارات
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تحتاج النساء الفقيرات مجموعة متكاملة من العناصر الداعمة والموارد لخلق مزيد من العمل  
وهن بحاجة . مهمان جدًاأمران تتابع وتوقيت مختلف عناصر المجموعة ف. الجيد لهن ولغيرهن

مساعدة النساء  ( مسألة المساواة بين الجنسين وتتفاعل معها تراعيئة داعمة أيضًا إلى بيماسة 
 تحويل ما يمكن أن يفعلنه إلى ما وإطالعهن على أساليبعلى بناء الشبكات لتقاسم المعارف 

 ).يمكن أن يبعنه
الصغر وخدمات دعم بالغ المهارات واالئتمان على تدريب ال تكوين المجموعات وال يكفي 

فمن دون نفاذ منتجات الفقراء إلى . لتنمية المستدامة وتوليد المداخيللتحقيق ال، األعما
إن . أن تكون مستدامة األنشطة ال يمكن لهذه دولية، مأم وطنية أ محليةسواء آانت األسواق، 

 .فقرخالص من ال الرئيسي للسبيلالنفاذ إلى األسواق هو ال

 اةترویج العمل الالئق خالل جميع مراحل الحي
على أهمية اعتماد الدولية من خالل تنفيذ العمل الالئق ومكافحة الفقر، شددت منظمة العمل 

فمنذ الطفولة حتى الشيخوخة، ينبغي لكل فرد أن يحصل على فرصة . ٩ نهج يستند إلى دورة الحياة
لة  بشكل سلس من مرحويكون قادرًا على االنتقال ويستخدم على وجه آامل،  طاقاتهعادلة ليطور

أن من  األفراد من جيل آلخر، من المهم التأآد المطبق على الفقر ولكسر طوق.  حياتهفيأخرى إلى 
وأن التي تواجه في أحدى المراحل ال تتفاقم في المرحلة التالية  الضرر والتمييز واالستغالل الحرمان

ومن المهم أيضًا تأمين .  في مرحلة ما ال تضيع في المرحلة التاليةتحقق التي تإلمكاناتالمزايا أو ا
واإلعاقة الرئيسي  حاالت الطوارئ مثل األمراض والحوادث ووفاة المعيل لمواجهةضمانات 

 . تجعل األفراد والعائالت والمجتمعات عرضة للفقرأموروالشيخوخة واألمومة والبطالة، وهي 

  األطفال بدایة جيدة في الحياةمنح
 المقبلة الموارد البشرية  فيستثماراالة جيدة في الحياة و األطفال بدايمنحإن االعتراف بأهمية 

واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، ) ١٣٨رقم ( ١٩٧٣والتصديق على اتفاقية الحد األدنى للسن، 
آما أعطيت الجهود المبذولة لمكافحة عمل . ١٠اإلقليمآلها أمور تزايدت في ، )١٨٢رقم ( ١٩٩٩

 من األهداف اإلنمائية لأللفية والذي ينص على تحقيق ٣الهدف األطفال زخمًا إضافيًا من خالل 
 . ٢٠١٥التعليم االبتدائي للجميع بحلول عام 

علمًا بالتوسع الكبير في أنشطة البرنامج "قد أحاط إن االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر 
منذ  ". في بعض البلدانالدولي للقضاء على عمل األطفال في اإلقليم وبالنتائج الباهرة التي حققها

انعقاد هذا االجتماع، استمر التعاون التقني حول عمل األطفال بالتوسع بشكل جلي بفضل الدعم 
 أآثر البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفالآما أصبحت أهداف . لهذه القضيةالمتواصل 

، وعليه. شكال عمل األطفالطموحًا، السيما مع البرامج الوطنية المحددة زمنيًا للقضاء على أسوأ أ
 من النتائج التي يجدر إعداد تقارير بشأنها لتقديمها إلى االجتماع اإلقليمي قدر أآبر بكثيرهناك 

 إلى ١٧-٢ من ألطر، فيما تصف ا٥ ملخص عن هذه النتائج في الملحق ويرد. اآلسيوي الرابع عشر
رنامج الدولي للقضاء على عمل تقدم خبرة البو.  بعض المبادرات واالنجازات الرئيسية٢٠-٢

األطفال الدروس والممارسات الجيدة لمعالجة التحديات ذات الصلة والتحديات األآثر شموًال، بما في 
 وهي مسائل ال تعني سدادًا لدين، بالبشر والعمل واالتجارالتعليم للجميع توفير ذلك الحد من الفقر و
 . ١١ منهملنساء البالغين أيضًا وخاصة امساألطفال فحسب بل ت

———————— 
دولي 9 ل ال ب العم رالخالص:    انظر مكت ن الفق دورة   م دولي، ال ل ال ؤتمر العم ام، م دير الع ر الم ف،  (٩١، تقري جني

٢٠٠٣.( 
 .مة التصديقات على االتفاقيات األساسية في اإلقليم لإلطالع على قائ٤   انظر الملحق  10
وان                        11 ع عشر بعن اع اإلقليمي اآلسيوي الراب ذي أعد لالجتم ر ال ضًا التقري يا          : انظر أي ال في آس مكافحة عمل األطف

 .التقدم والتحديات: والمحيط الهادئ
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 ١٧-٢اإلطار 
 منطقة خالية من عمل األطفال في إندونيسيا

قليمها إ ،إندونيسيا آاالمنتان، في في شرقارا غ آوتاي آارتاني، أعلنت منطقة٢٠٠٢عام في 
نحو األمام للقضاء على عمل أخرى وهذا اإلعالن هو بمثابة خطوة . منطقة خالية من عمل األطفال

 وحكومات المقاطعات المرآزية ةثل نهجًا مبتكرًا للتعاون بين الحكوموهو يم. األطفال في إندونيسيا
ويعتبر هذا اإلعالن األول من نوعه في . ومنظمة العمل الدولية لمكافحة عمل األطفال في البلد

 منطقة خالية من عمل األطفال، أنه بوصفها  آوتاي آارتانيغارا،وتعلن منطقة. إندونيسيا وفي العالم
، لن يكون هناك عمال أطفال دون سن الخامسة )٢٠٠٧أي في (هاية السنوات الخمس األولى عند ن

وعند نهاية السنوات . عشر، بما في ذلك أسوأ أشكال عمل األطفال لمن هم دون سن الثامنة عشر
األطفال دون سن الثامنة عشر على التعليم األساسي جميع ، سيحصل )٢٠١٢أي في (الخمس الثانية 

 .٢٠٠٤ /٩رقم بموجب الئحة القطاع وقد تم التصديق على هذا االلتزام .  سنة١٢مي لمدة اإللزا
ة وآثافتها السكانية ومختلف مستوياتها االجتماعية، من شاسعونظرًا لمساحة إندونيسيا ال

وبالتالي، . الصعب على الحكومة أن تقوم بتنفيذ برامج القضاء على عمل األطفال على الصعيد الوطني
 عمل األطفال في مناطق جغرافية محدودة مع برامج ذات الصلة آز الجهود الرامية إلى استئصالتتر

 .التعليم للجميع وتنمية الموارد البشريةتوفير ببرامج إنمائية أخرى، مثل برامج الحد من الفقر و
من عمل بتنفيذ البرنامج الرائد بشأن المنطقة الخالية الدولية وآجزء من التزام منظمة العمل 

السريع وقد عرضت نتائج هذا التقييم . ٢٠٠٢أبريل  /األطفال، قامت المنظمة بتقييم سريع في نيسان
، مما ساهم في وضع خطة استراتيجية بشأن ٢٠٠٣على أصحاب المصلحة المحليين في أوائل عام 

ئق الذي وبموجب البرنامج القطري للعمل الال). ٢٠٠٧-٢٠٠٣(المنطقة الخالية من عمل األطفال 
 بتحديد عدد من البرامج التقنية لدعم تنفيذ الخطة المنظمة، قامت  الدوليةوضعته منظمة العمل

 :االستراتيجية
 في المقاطعاتعل برنامج المنطقة الخالية من عمل األطفال مألوفًا بالنسبة للوآاالت الحكومية ج 
ية وبالنسبة لوسائط العمال والمنظمات غير الحكوممنظمات منظمات أصحاب العمل ولو

 .وعلى صعيد المقاطعات وعلى الصعيد الوطنياإلعالم المحلية 
 .قاعدة بياناتإنشاء تنفيذ، بما فيه صياغة رصد عمل األطفال وللوضع برنامج  
 .لتنشئة االجتماعيةا وتوعيةوضع مواد لل 
 . تسهيل عملية التنسيق مع الوآاالت الوطنية ذات الصلة 

 

 ١٨-٢اإلطار 
 البرنامج الدولي للقضاء على 

 برنامج في مرحلة النضج: عمل األطفال في تایلند

 بهدف إقامة آلية تایلندتم وضع استراتيجية البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال في 
تشغيل وطنية تكون صلة وصل بين اإلجراءات المتخذة على المستوى الشعبي والمناقشات الجارية 

 تعزيز القدرة المؤسسية على معالجة المسائل المتعلقة بعمل  إلىهدفتات الوطنية، وعلى صعيد السياس
وقد ساهم ذلك بشكل بارز في إنضاج الحرآة الوطنية لعمل األطفال التي شملت الحكومة . األطفال

 تايلند على د صدقتوق.  المجتمع المدنيمجموعاتالعمال ومنظمات ومنظمات أصحاب العمل و
وقد أدى . ٢٠٠٤مايو / أيار في ١٣٨ وعلى االتفاقية رقم ٢٠٠١ فبراير / شباط في١٨٢رقم االتفاقية ال

 إلى وضع خطة العمل الوطنية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال، عام ١٨٢ على االتفاقية رقم صديقالت
آذلك ، أصدرت الحكومة ٢٠٠٣عام وفي . ، وهي في انتظار موافقة مجلس الوزراء عليها٢٠٠٣
هدف إلى تحسين حماية العمل، بما في ذلك القضاء على  ي، معايير العمل في تايلندو هًاويجيترصكًا 

 .  في المنشآت الصغيرة والمتوسطة،عمل األطفال
في ساعد البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال وشرآاؤه على تعزيز قدرة المنظمات و

خطة فايايو عاون مع منظمات وطنية أخرى ، أنجز البرنامج بالتفايايوففي مقاطعة . المقاطعات
 فايايو المعروفة بإرسال الفتيات إلى وجاء على لسان حاآم مقاطعة.  بالفتياتاالتجارالمتكاملة لمكافحة 

إن عملنا جزء من استراتيجية المقاطعة الشاملة للحد من الفقر وبناء رأس : "شبكات الدعارة ما يلي
 تنفيذيتنفيذ هذا المشروع بين ميزانية الحكومة وميزانية المدير الونحن نوزع تكاليف . المال البشري

آما نعمل بتعاون وثيق مع العائالت والمجتمعات . الخاصة بالحاآم وميزانية منظمة العمل الدولية
 ."والمنظمات غير الحكوميةالمحلية 

. ألطفالإن اتحاد أصحاب العمل في تايلند شريك في البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا
، عمل اتحاد أصحاب العمل في تايلند بشكل وثيق مع ٢٠٠١ - ١٩٩٩ للفترةعمل للوبموجب برنامج 
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شرآة براندا العامة لصناعة المجوهرات إلظهار آيف يمكن أن يستفيد صاحب العمل والعمال األطفال 
 الصناعة تشرة في الممارسات المنإتباعوتجنبت شرآة براندا . من االستخدام المناسب لعمل األطفال

مجال تشغيل العمال دون سن الثانية عشرة من العمر، فهي تعتمد سياسة صارمة تمنع استخدام أي في 
بتدريب أآثر من آل عام تقوم الشرآة و. في تايلندللعمل طفل دون الخامسة عشر وهو السن القانوني 

 سمعةتسبت شرآة براندا وقد اآ. من عمال الشرآة لو اختاروا ذلكفيما بعد  شاب يصبحون ١٠٠
 جعلوا دراية بأنها صاحب عمل من الطراز األول في اإلقليم، مما ساعدها على إيجاد عمال ذوي ةحسن

أصبح القضاء على عمل األطفال إحدى االستراتيجيات و. الشرآة تحتل أولى المراتب بالنسبة للمنافسة
 .لترويج صادرات تايلند

يلند شراآة وثيقة مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل أسس االتحاد الوطني للعمل في تاو
يجري مناقشة و مكتب خاص يعنى بعمل األطفال والنساء، إنشاءونتيجة لذلك، تم . األطفال في تايلند

يرآز االتحاد الوطني للعمل في تايلند و. سنوية منتظمة مع مجلس االتحاد الوطني للعمل في تايلند
 .ولذويهم لألطفال المعرضين للخطر أساسًا على تقديم المساعدة

القضاء على عمل األطفال ومكافحة االتجار   الحرآة الوطنية لحماية األطفال جعلنضجإن 
وقد خصصت الوآاالت الحكومية . باألطفال والنساء الستغاللهم جنسيًا أو مهنيًا من األولويات الوطنية

 االلتزام السياسي وأدى. التجار باألطفال والنساءعلى جميع األصعدة ميزانية هامة لألنشطة المتعلقة با
لتايلند وخبرتها في مجال القضاء على عمل األطفال واالتجار بهم إلى إجراء تعديالت في البرنامج 

األنشطة ممولة بشكل ف: الدولي للقضاء على عمل األطفال المشترك بين تايلند ومنظمة العمل الدولية
 . نهر الميكونغبلدانأخرى، السيما لبلدان  الدعم التقني وفيرمشترك وتقوم تايلند بنفسها بت

 

 ١٩-٢اإلطار 
 المشروع الهندي لعمل األطفال

آل من وزارة )  مليون دوالر أمريكي٤٠(هذا تمويل مشروع التعاون التقني الكبير يشترك في 
المشروع عبارة و. المتحدةالوالیات في  العمل وزارة ولهند العاملة والعمل وإدارة التعليم وحكومة ايدال

وهو يكّمل برنامج الحكومة . ١٢  عمل األطفالخاٍل منعن جهود منسقة لوضع نماذج مستدامة لمستقبل 
 حق غير قابل للتصرف أال وهو حق وفيرالواسع للقضاء تدريجيًا على عمل األطفال والسعي إلى ت

 الحكومية ذات اإلداراتوزارات و دعم الحشدجميع األطفال في التعليم والطفولة، وذلك من خالل 
منظمات ، ومنظمات أصحاب العمل و وعلى مستوى الوالياتالصلة على المستوى الوطني والمحلي

ومن األمور البارزة أن حكومة الهند . العمال والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني
 القضاء على عمل بقضيةكس التزامها  من حيث مساهمتها المالية، مما يع في المائة٥٠تشارك بنسبة 

 . األطفال
 ماديا براديش وماهاراشترا وتاميل نادو  المشروع في خمس مقاطعات في والياتويجري تنفيذ

مجاالت عمل األطفال التي و. آما يغطي البرنامج عددًا من المقاطعات في نيودلهي. وأوتار براديش
الهندية البيدي لف سجائر :  هي التاليةأنها أولوية، تشكل خطرًا عليهم والتي تم تحديدها على أساس

الجلد والمطاط (باليدين وصناعة النحاس والقرميد يدوي الصنع واأللعاب النارية وصناعة األحذية 
ونفخ األساور الزجاجية وخصل الصوف أو القطن يدوية الصنع وتغميس عيدان الكبريت ) والبالستيك

 . ويًا ونسج وغزل وصناعة خيوط الحرير يدويًا وتكسير حجارة المقالع يديدويًا
 :هيف الفئات المستفيدة في آل مقاطعة أما.  طفل مستهدف٨٠ ٠٠٠ك بوجه عام، هناو
والذين سيتم إدخالهم مباشرة )  سنوات٨ و٥بين (األطفال الذين تم تحديدهم من صغار العمال  

 . مدارس عاديةإلى
 .الذين سيوفر لهم تعليم انتقالي وخدمات دعم)  سنة١٣و ٩بين (العمال األطفال األآبر سنًا  
 .الذين سيوفر لهم التدريب المهني)  سنة١٧ و١٤بين (العمال المراهقون  
  على أن يزودوا الحقًاة الذاتيمجموعات المساعدةأهل العمال األطفال الذين سينظمون ضمن  

 .دخلهمبمهارات بهدف زيادة 
 

———————— 
 :   أنظر 12

ILO: A Decade of ILO-India Partnerships: Towards a Future without Child Labour 1992-2002 
(New Delhi, 2004),  

د أرسيت في                        ال ق ى عمل األطف ي عل وهو استعراض حديث يبين أن العديد من حجارة األساس الرامية إلى القضاء الفعل
 .الهند
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 ٢٠-٢اإلطار 
  بعض اإلنجازات الكمية:عمل األطفال

االنجازات الرئيسية عن تحقيق  بنغالدیشأبلغت البرامج الدولية للقضاء على عمل األطفال في 
 :٢٠٠٤-٢٠٠١التالية للفترة 

 . بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأخوتهم وأهلهمطفل عامل ٦٠ ٢٨٥ استفاد 
معلومات ( معلومات تتعلق بالطفل تطوير قواعد بيانات سهلة االستعمال يمكن أن تسترجع أية 

)  والظروف االجتماعية االقتصاديةةصحالعن العائلة ومستوى تعليم الطفل وظروف العمل و
 .الستخدامها في تتبع عمل األطفال

 ًاطفًال صفوف ٤٩ ٠٢٤ ه ما مجموعوحضر.  مرآزًا تربويًا متعدد األغراض٥٤٩تم تأسيس  
طفًال  ٥ ٤٦٨ منهم إلى مدارس عادية، بينما حصلفًال ط ١٧ ٥٦٤ وأرسلتعليمية غير رسمية، 

 سنة تدريبًا مهنيًا ١٧ و١٣طفًال بين  ٦ ٤٠٠  وتلقىللمهنة سنة على تدريب سابق ١٥ و١٣بين 
 .شتى المهنفي 

 . نفسية وتقييمية وخدمات رعاية صحيةمشورةطفًال  ٣٥ ٢٨٧ تلقى 
 .من أعمال خطرةطفًال  ٣٣ ٣٧٧ انتشل 
 من العمال األطفال بعد ًا عمل في االقتصاد غير المنظم في مدينة داآا خاليمكان ٢ ٩٣٥ بقي 

 . في أسوأ أشكال عمل األطفالآانوا مستخدمين تدريجي لألطفال الذين انتشال
طفًال صغيرًا هم إخوة ألطفال عاملين أن يستفيدوا من  ٥ ٣٣٦ من الناحية الوقائية، استطاع 

خدمات الرعاية الصحية الوقائية في  والتسهيالت الترفيهية وتلقوا السابقة للدراسةالتسهيالت 
 .المراآز متعددة األغراض

الهندية وقطع البيدي صناعة سجائر تعمل في  صاحب عمل أن مصانعهم التي ١٣٨أعلن  
 . خالية من العمال األطفال،القرميد وتكسير حجارة المقالع

 .من سكان األرياف ١١٠ ٠٠٠ لىعطفال  مسرح زيادة الوعي بشأن االتجار باألعرض 

 تسهيل عملية االنتقال من المدرسة 
  الشباب عمالةإلى العمل وتعزیز
ارتفاع وتزايد االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر عن قلقهم إزاء  أعرب المندوبون خالل

 في ٧ إلى ٤٫٨ من ، ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب٢٠٠٣ و١٩٩٣فبين . نسبة البطالة بين الشباب
 ١٣٫٩ إلى ١٢٫٨ في جنوب شرق آسيا، ومن  في المائة١٦٫٤ إلى ٨٫٨ في شرقي آسيا، ومن المائة

  في جنوب آسيافي المائة

 العربية فقد آانت األآثر ارتفاعًا لدولأما نسبة البطالة بين الشباب في ا. ١٣
 ثالثبطالة بين الشباب تفوق  إن نسب ال.١٤ ٢٠٠٣ عام  في المائة٢٥٫٦فقد وصلت إلى في العالم 

وال تشكل البطالة بين الشباب إال الجانب الظاهر .  مرات نسب البطالة في صفوف البالغينستإلى 
ومن دون . في البطالة المكشوفة، فالعديد من الشباب ال يستطيعون أن يبقوا مدة طويلة المشكلةمن 

 أي عمل وان للشباب خيار آخر إال أن يجددعم من عائالتهم أو بوجود عائالت تعتمد عليهم، ال يكو
تجدهم في وضع بطالة جزئية ويكونون موجودين بكثافة في وبذلك، قد .  منهواأو باب رزق ليعتاش
تكون حال الشابات أسوأ بكثير وقد .  ويشكلون القسم األآبر من الفقراء العامليناالقتصاد غير المنظم

 .والبطالة الجزئيةة فيما يتعلق بمسألة البطالمن حال الشبان 
 الشباب في إعالن ا يعاني منهوالبطالة الجزئية التي البطالة وجرى الترآيز آذلك على مشكلة

 حقيقية للحصول على ةوضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب في آل مكان فرص" األلفية الذي قرر
اللتزام في إطار األهداف وقد وضعت منظومة األمم المتحدة هذا ا). ٢٠الفقرة " (عمل الئق ومنتج
 من خالل الشراآات ، لينفذبشأن إقامة شراآات عالمية من أجل التنمية) ١٦الهدف (اإلنمائية لأللفية 

النساء بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني ومجتمع قطاع األعمال وبين 
  العمل الدولي ورئيسلمكتبعام الير مدال األمين العام لألمم المتحدة مع واستهل. نفسهمالرجال أو

 في تنظيم عمل هذه الشبكة الرائدةوآانت منظمة العمل الدولية . البنك الدولي شبكة تشغيل الشباب
———————— 

 .١الرجوع أيضًا إلى البيانات حول حجم السكان الشباب في اإلقليم، المشار إليها في الفصل     13
 .٨، الصفحة )٢٠٠٤جنيف،  (اتجاهات عمالة الشباب في العالم: مكتب العمل الدولي    14
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قدم لها فرصة لبناء توافق الدولية إن الدور الرئيسي الذي قامت به منظمة العمل . واستضافة أمانتها
 بوضع استراتيجية شاملة الدوليثير على جدول األعمال آراء دولي حول العمل الالئق للشباب والتأ

 عمالة األعمال الجارية بخصوص قوة العمل الدولي بأيد مجلس إدارة مكتبآما . حول االستخدام
الطريق إلى األمام، في :  الشباب بعنوانعمالةووافق على عقد اجتماع ثالثي حول . الشباب
 عمالةاء مناقشة عامة تستند إلى نهج متكامل بشأن  وإجر،١٥ في جنيف٢٠٠٤أآتوبر / األول تشرين

 .٢٠٠٥يونيه / حزيرانالشباب أثناء انعقاد الدورة الثالثة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي في 
، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارًا بشأن ترويج ٢٠٠٢ديسمبر / في آانون األولو

 وخطط عمل وطنية حول استخدام استعراضاتإعداد   إلى الدول األعضاءدعااستخدام الشباب، 
 اإلسالميةإیران جمهوریة و إندونيسياتعتبر و. الشباب وإشراك منظمات الشباب والشباب في ذلك

 منظمة العمل الدولية بمساعدة ومقوت. ي اإلقليم ف في شبكة تشغيل الشبابالبلدان الرائدة النكا وسري
ونظرًا ). ٢١-٢اإلطار ( الشباب عمالةصة بها بشأن خاوطنية  عمل ط لوضع خطالبلدانهذه 

 جهدًا في  الدوليةللبطالة بين الشباب في الدول العربية، لم تأل منظمة العملجدًا  العالية للمستويات
 ). ٢٢-٢اإلطار ( بغية معالجة المشكلة البلدان إلى هذه المساعدةتقديم 

 ٢١-٢اإلطار 
 اخطة عمل استخدام الشباب في إندونيسي

 في ٥٢٫٧ البطالة الجزئيةالذين يعانون من  /عن العمل شكلت نسبة العاطلين ،إندونيسيافي 
 في ٣١٫٥ للرجال و في المائة٢٥٫٥آانت نسبة البطالة و. ٢٠٠٣الشباب في السكان  من مجموع المائة
 . للبطالة أربع مرات أآثر من البالغينمعرضينوآان الشباب .  للنساءالمائة

 وتم افتتاح . في شبكة تشغيل الشباببلدًا رائدًاوعت إندونيسيا في أن تكون ، تط٢٠٠٢في و
وبعد سنة تمامًا، أي في اليوم . ٢٠٠٣ للشباب لعام دوليشبكة تشغيل الشباب اإلندونيسية في اليوم ال

، آشفت شبكة تشغيل الشباب اإلندونيسية النقاب عن خطة عمل وطنية ٢٠٠٤ للشباب لعام دوليال
ولضمان إدراج وجهات نظر الشباب في هذه الخطة، جرت سلسلة من المشاورات .  الشبابالستخدام

تعكس خطة العمل التوصيات التي صدرت عن و. في ثالث مناطق وتم جمع النتائج" بين الشباب"
لعمل واستحداث فرص  ل الشبابتهيئةالفريق رفيع المستوى التابع لشبكة تشغيل الشباب وتشديده على 

عنوان ويوجز .  للشابات والشبان وتعزيز تنظيم المشاريع وضمان الفرص نفسها للجميععمل جيدة
تشمل توصيات السياسة العامة الرئيسية و.  بشكل دقيق هذه األهداف-  الشبابتحرير طاقات -الخطة 

 تكلفة معقولة ونوعية عالية ووضع إطار وطني لتصنيف المهارات وتعزيز شبكة اجعل التعليم ذ
وبناء الجسور بين المؤسسات التربوية وقطاع األعمال المهني التعليم المهني والتدريب مراآز 

 .وتحسين عملية تحضير األشخاص الذين يغادرون المدرسة لدخول سوق العمل
شبكة تشغيل الشباب األندونيسية مجموعة من المبادرات لدى باإلضافة إلى وضع خطة العمل، 

منظمة العمل الدولية من خالل مشروع تموله حكومة هولندا حول األخرى تلقى الدعم التقني من 
وهذا المشروع جزء من برنامج دعم أآثر شموًال يقدم . السياسة والعمل: استخدام الشباب في إندونيسيا

لمنظمة العمل " بدأ مشروعكآيف ت" ترجم برنامج وقد. لفيتنام وسري النكا ة التقنيمساعدةأيضًا ال
 إلى مواد أخرى إلى اللغة الرسمية وتم اعتماده الستخدامه في المدارس الثانوية الدولية باإلضافة

 عن عمل على أساس نتائج االستقصاء الذي أجري في الباحثين وضع دليل للشباب وجرى. المهنية
وهناك أيضًا دليل المرشد لألهالي والمعلمين وأي . إلى العمل  حول االنتقال من المدرسة٢٠٠٣

لكل شاب يريد أن يفهم بسرعة وهذان الكتابان مصممان بحيث يكونان متوفرين . يلشخص بالغ مع
 .آيف يجعل مهاراته تتالءم مع فرص العمل

 
 
 
 

———————— 
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ILO: Starting Right: Decent work for young people, background paper Tripartite Meeting on Youth 
Employment: The Way Forward, Geneva, 2004, and also ILO: Conclusions of the Tripartite Meeting 
on Youth Employment: The Way Forward, TMYEWF/2004/7. 
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  ٢٢-٢اإلطار 
  الشباب في الدول العربيةعمالةالثالثي اإلقليمي بشأن الخبراء اجتماع 

 عربية دولة ١٦ من  وفود ثالثية٢٠٠٤أبريل  /اجتمعت في عمان، األردن، في شهر نيسان
شملت االتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة والمنظمة الدولية ( ممثلين عن منظمات دولية فضًال عن

ومنظمات إقليمية ومنظمات أردنية ومجموعة من الشباب من األردن من األآاديميات ) ألصحاب العمل
 .المحلية وأخصائيين وهيئات مكونة من منظمة العمل الدولية

جتماع من مشارآة الشباب وقاما بتقديم مجموعة من التوصيات لال التابعينفاد فريقا العمل استو
وشملت التدابير .  خطط عمل وطنيةوضعبشأن السياسات الهادفة إلى ترويج استخدام الشباب و

 : المقترحة للحد من البطالة بين الشباب ما يلي
 . قاعدة بيانات لسوق العمل العربيةإنشاء 
 .تااد دليل عمل لصانعي القرارإعد 
الترآيز على المبادرات على المستوى القطري، مثل الدعوة إلى عقد اجتماعات وطنية حول  

 الشباب من شأنها أن تجمع بين الشباب وصانعي القرارات ومنظمات أصحاب العمل عمالة
يمكن أن و. ابالعمال بهدف التوصل إلى اتفاق على إجراءات فعالة الستخدام الشبمنظمات و

 عمالةيستعين صانعو القرارات باالستنتاجات والتوصيات في إعداد خطط العمل الوطنية بشأن 
آما يمكن تأسيس صندوق عربي . الشباب، بالتعاون مع الشرآاء االجتماعيين ومنظمات الشباب

 .لتمويل تنفيذ هذه الخطط
 . العربيةي الدولفشبكة تشغيل للشباب   تكوين جمع هذه المبادرات لأخيرًا 
على تم و. موضع التنفيذ التوصيات لوضعمنذ انعقاد هذا االجتماع، بدأ العمل في بلدان مختلفة و

قاعدة بيانات لمؤشرات سوق العمل الدولية إلنشاء إطالق مشروع رائد لمنظمة العمل سبيل المثال 
 فرقة بالتعاون مع ٢٠٠٥ي الشباب في لبنان فعمالة للدول العربية، ومن المخطط عقد مؤتمر حول 

 . في لبنانالشبابب المعنيةوالمشترآة بين الوآاالت األمم المتحدة عمل 

 عمالةاليابان حول  الدولية و مشروع إقليمي مشترك بين منظمة العملأستهل، ٢٠٠١في و
مل في  والعإلثارة االهتمام وآان هذا المشروع بمثابة حافز .الهادئ آسيا والمحيط إقليمالشباب في 

 وإندونيسيا )الصين(أستراليا وهونغ آونغ  الشباب في عمالةجرت دراسات قطرية حول و. اإلقليم
 عمل وطنية في هونغ عقدت حلقات آما. واليابان وبابوا غينيا الجدیدة وسري النكا وتایلند وفيتنام

اجتماع ثالثي تّوجت ب وبابوا غينيا الجديدة، وإندونيسيا وفيتنام وسري النكا وتايلند )الصين(آونغ 
عقد  الهادئ الشباب في آسيا والمحيط عمالةاليابان حول  الدولية ومنظمة العملمشترك بين إقليمي 
 .١٦ باإلضافة إلى تقرير تم نشره٢٠٠٢ مارس /آذار –فبراير  /في شباط
تي  ال،لشبابالعمالة ل، شكلت القمة اآلسيوية رفيعة المستوى حول تنظيم المشاريع والهندفي و

 بشأن للنشاط الترويجي مكونًا رئيسيًا ، بمشارآة دولية٢٠٠٣أآتوبر  /تشرين األولانعقدت في 
، فإن الحدث الذي  في شبكة تشغيل الشبابالرائدةوبالرغم أن الهند ليست من الدول .  الشبابعمالة
ت  وهي منظمة غير حكومية هندية تعنى بمنشآTrust Bharatiya Yuva Shaktiمؤسسة  نظمته

الشباب، بالتعاون مع حكومة الهند واتحاد الصناعة الهندية وشبكة تشغيل الشباب، جمع بين 
ن عن الفريق رفيع المستوى واألطراف الفاعلة الوطنية والدولية، بمن فيهم رئيس وزراء الهند وممثل

 ناقشت القمة، في جملة أمور، الشراآات بين قطاع األعمالو. المعني بشبكة تشغيل الشباب
والحكومة والمجتمع المدني وتنظيم المشاريع للشباب وأهمية في أن تراعي شبكة تشغيل الشباب 

 .األهداف اإلنمائية لأللفية
 ٢٠٠٢دعمًا تقنيًا لدراسة استقصائية أجريت في الدولية ، قدمت منظمة العمل فيتنامفي و

تقال من المدرسة إلى سوق سّلطت الضوء على المشاآل التي يواجهها الشبان والشابات عند االنو
 الشباب، شارآت عمالة حول ٢٠٠٤يناير  /آانون الثانيوقد عقد اجتماع ثنائي في هانوي في . العمل

. لعمال في فيتناملفيه غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية والتحالف التعاوني في فيتنام واالتحاد العام 

———————— 
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ILO: Report on the ILO/Japan Tripartite Regional Meeting on Youth Employment in Asia and the 
Pacific, Bangkok, 2002. 
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اعة الفيتنامية أن يترجم دليل أصحاب العمل حول ونتيجة لهذا االجتماع، طلبت غرفة التجارة والصن
، إلى اللغة الفيتنامية لتوزيعه على مكتب العمل الدولي الصادر عن ١٧ترويج استخدام الشباب

مع األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة في الدولية  منظمة العمل تعاونآما ت. أصحاب العمل
هبات صغيرة لمشارآة : لف من أربعة مكونات هيويتأ" فيتنام الشاب"مشروع أطلق عليه اسم 

قامت و.  المتعلقة بالسياسات العامة وورقة موقف ومبادرة وسائط اإلعالموعية بالمسائلالشباب وت
 بعنوان، بمساعدة األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة، بصياغة ورقة مناقشة  الدوليةمنظمة العمل

في التقرير الوطني الدولية وتم االعتراف بمدخالت منظمة العمل .  الشباب في فيتنام عمالةتحديات
في األنشطة و.  وفي التقييم القطري المشتركسد فجوات األلفيةعن األهداف اإلنمائية لأللفية حول 

 الهولندي، ةامجية الجارية بشأن ترويج استخدام الشباب في فيتنام والتي يمولها برنامج الشراآنالبر
مقر  ووزارات التي تشارك من خالل عدة ،ي هو اللجنة الوطنية للشباب في فيتنامشريك رئيسهناك 

 .أمانتها موجود في اتحاد الشباب في فيتنام

 عملية منتجة لحياة تنمية الموارد البشریة
يعتبر تعدد المهارات " ما يلي ٢٠٠١جاء ضمن استنتاجات االجتماع اإلقليمي اآلسيوي لعام 

 والقدرة واإلنتاجيةت وتحسينها أمورًا حاسمة لتحسين فرص االستخدام والتدريب على المهارا
فاالعتماد المتزايد والسريع على تكنولوجيا المعلومات . التنافسية في اقتصاد يتسم بالعولمة

واالتصاالت واالتجاه العام نحو االقتصادات القائمة على المعارف، يقتضيان قوى عاملة أآثر ثقافة 
أن نظم التعليم والتدريب على المهارات ينبغي " المندوبون إلى وأشار. "ى التكيفومهارة وقدرة عل

 ."أن تكون مرتبطة بطلب السوق عن طريق تحسين معلومات سوق العمل وتحليلها
الهيئات المكونة على تحسين التدريب وتطوير المهارات الدولية لقد ساعدت منظمة العمل و

ًا رئيسيًا لمساعدة الهيئات المكونة على إعادة طانشت منظمة العمل أوًال، أطلق. ١٨في مجالين رئيسيين
منظمة األمم المتحدة وهي تسعى، بمشارآة . النظر في السياسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية

 المدرسيةنظم ال نشر وإصالح يكونأن إيجاد سبل لضمان ، إلى )اليونسكو (والثقافة للتربية والعلم
، مثًال، الدول العربيةفي . تيجية تحسين المهارات الضرورية لحياة عملية منتجةن باسترايمرتبط

 نتائج إيجابية في عملية اإلصالح التدريجي ألنظمة التعليم تحقيقفي الدولية ساعدت منظمة العمل 
  برامجنفيذمرونة في تصميم وتاعتماد قدر أآبر من الوالتدريب المهنيين باتجاه نهج يقوم على الطلب 

 ).٢٣-٢اإلطار (التدريب 
بين وفي المدرسة أو المعهد أو الجامعة " ميالتعل"أصبح من الصعب التمييز بوضوح بين و

لم يعد التدريب عبارة و. المهاراتعلى تدريب لفي العمل أو من خالل عدة مؤسسات ل" التدريب"
 يتم خاللها متواصلم عن استثمار في بداية الحياة العملية فحسب، بل أصبح عبارة عن عملية تعل

ما و.  بالنسبة للتدريب هو تعّلم آيفية التعّلمالمتواصلإن أساس نهج التعلم .  المهارات وتكييفهاجديدت
. الوظائف الممكنةالناس من مهارات عمل أساسية تمكنهم من القيام بمجموعة واسعة من إليه يحتاج 

 احتياجاتاسات التعليم والتدريب للترآيز على في إعادة توجيه سيمتمثًال ولكن يبقى التحدي الرئيسي 
اعتماد في  المهمة وتمثل أحد المعالم. منهموالمستبعدون األشخاص الذين يعملون، السيما الفقراء 

 الحكومات وأصحاب ، التي تدعو)١٩٥رقم ( ٢٠٠٤صك جديد هو توصية تنمية الموارد البشرية، 
 التوجيهية لتنمية الموارد المبادئ، آما تضع المتواصلتجديد التزامهم بالتعلم إلى العمل والعمال 

 . الستخداملقابلية ال والمتواصلالبشرية ولسياسات التعليم والتدريب التي تسّهل التعلم 

، تعمل منظمة العمل الدولية ميدانيًا في عدد من البلدان لوضع تقنيات جديدة لتقديم ثانيًا
. ي االقتصاد غير المنظم والفقراء والمستبعدين اجتماعيًاالتدريب على المهارات، السيما لمن هم ف

 ، مثًال، قام مشروع لمنظمة العمل الدولية ممول من وزارة العمل في الواليات المتحدةالهندوفي 
 بتوسيع نطاق خدمـات التدريب المهني لتشمل النساء الفقيرات اللواتـي يعشن فـي األحيـاء الحضريـة 

———————— 
 : انظر أيضًا    17

ILO, Meeting the Youth Employment Challenge: A Guide for Employers (Geneva, ILO, 2001). 
دولي        18 ر   : انظر مكتب العمل ال دورة        الخالص من الفق دولي، ال ؤتمر العمل ال ام، م دير الع ر الم ف،  ٩١، تقري ، جني

 .٤٥ - ٤٢، الصفحات ٢٠٠٣
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 ٢٣-٢اإلطار 
  العربيةدولالستخدام في اللقابلية المهارات وتعزیز ال

، طبقت مشاريع التعاون التقني وحدات المهارات القابلة لالستخدام التي  العربيةدولالفي 
.  هذه الوحداتعلى منهجياتوتم تدريب عدد آبير من المدربين الدولية وضعتها منظمة العمل 

. ملية إصالح أنظمة التعليم والتدريب المهنييناستخدمت وحدات المهارات القابلة لالستخدام في عو
 :ومن اإلنجازات المهمة ما يلي

ساهم توفير خدمات استشارية وتدريبية مكثفة خالل السنتين األخيرتين في تعزيز اإلصالح  
عمان  والبحرین والعراق واألردن في المؤهالتالوطني للتعليم والتدريب المهنيين وأطر 

 .حتلةواألراضي العربية الم
 التدريب وإعادة التدريب للشباب والعاطلين عن العمل وغيرهم من عميم مبادرات لتاعتمدت 

واألراضي ولبنان واليمن  عمان والبحرین والعراق واألردن في مستضعفةالمجموعات ال
 .العربية المحتلة

لمهن ذات لالنموذجية  ومجموعات التدريب النظرية التدريب واألوراق أدلةوضع العديد من  
وقد ساهمت في مشاريع التعاون التقني الجارية . األولوية وترجم العديد منها إلى اللغة العربية

 قاعدة معارف في إنشاء، آما ساهمت في المحتلةالعربية األردن والعراق واألراضي في 
 .المنطقةأخرى في المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت وفي عدة بلدان 

ضع مفهوم معدل جديد لوحدات المهارات القابلة لالستخدام بالتعاون الوثيق مع شرآاء و 
 . العربيةدول وتطبيقها في العتمادهاالاستراتيجيين دوليين 

 وذلك المتطورة وتطبيق الوحدات بشأن اعتماد عمل لتدريب المدربين حلقاتقيمت عدة أ 
آانت و. في تورينوالدولية منظمة العمل بع لالتدريب الدولي التابالتعاون الوثيق مع مرآز 

 األردن رئيسية ألنشطة التعاون التقني التي جرت في  مكونة العمل هذه بمثابة عناصرحلقات
 .والعراق

لتعليم والتدريب المهنيين بالتعاون الوثيق مع البرنامج الدولي للقضاء على لوضع نظام شامل  
 تدعم أنشطة التدريب للتدريب،توجيهية ومبادئ ات  الذي يشمل منهجيات وأدو،عمل األطفال

 في إطار سنة، من خالل برامج رائدة ١٧ و١٤ والبنات ما بين للصبيانالسابق لالستخدام 
 . العربيةدولالمشاريع الجارية للبرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال في ال

 مقدمي التدريبمية لربط  قاعدة بيانات إعالتتضمنتصميم منصة قائمة على شبكة الويب  
 التعليم وتقديم نظمتبادل المعلومات والخبرات في تصميم ) أ( :المهني والخبراء العرب بهدف

 توفير )ج( الموجه نحو االستخدام؛النموذجي ترويج مفهوم التدريب  )ب( والتدريب المهنيين؛
 )د(موجهة نحو االستخدام؛  ال النموذجية التعليمية وبرامج التدريبموادقاعدة معارف وموارد لل

القائم على النموذجي تقديم خدمات استشارية للبلدان والمؤسسات التي تؤيد وتستهل التدريب 
 .الكفاءة

الفقيرة، وذلك من خالل إضعاف الطابع المؤسسي على التدريب غير الرسمي في البرامج الحكومية 
المهارات ختبار وحدات التدريب لمختلف وقام المشروع بإعداد وا. والمعاهد والهياآل المجتمعية

توفير التدريب للنساء في االقتصاد مختارة لوعزز قدرة منظمات غير حكومية ومؤسسات تدريب 
زيادة والمهارات على تدريب التجمع هذه الوحدات بين و. استخدام هذه الوحداتوذلك بغير المنظم 

 ة المناعنقصمن فيروس الوعي حول قضايا الجنسين والصحة والتغذية والوقاية 
 )٢٥-٢اإلطار ( والفلبين )٢٤-٢اإلطار ( وبنغالدیش باآستانفي بلدان مثل و. الخ اإليدز، /ةالبشري

، تم ترويج التعليم عن بعد الصينوفي .  االستخدامتعزيزآان التدريب القائم على المجتمع فعاًال في 
  .)٢٦-٢إلطار ا( المهارات على تنمية الفقراء والمهمشين حصوللتحسين 

 ٢٤-٢اإلطار 
 : التدریب القائم على المجتمع

 خيارات جدیدة للنساء الفقيرات في الریف

 ــ من البلدان التي يتم فيها تكييف وتوجيه برنامج التدريب القائم على المجتمع بنغالدیشإن 
 ممول من مشروع ، في إطارلمساواة بين الجنسينلستجيب يتنفيذ : منهجية االستخدام والتمكين

 .البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة
 امرأة فقيرة ١٢٠٠، يستهدف هذا المشروع ٢٠٠٢ هيوني/ حزيرانمنذ بدأ العمل بالبرنامج في و

 العاملة والتدريب القوىوهو يهدف إلى تعزيز قدرة مكتب .  البلدفيفي األرياف في أربع مناطق 
يب القائم على المجتمع واالستجابة إلى احتياجات ومراآز التدريب التقني على تطبيق منهجية التدر
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القيام بذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والنساء الفقيرات في الريف من التدريب واالستخدام، 
آما يرآز المشروع على توفير التدريب الموجه نحو السوق للنساء الفقيرات في . والقطاع الخاص

وهو يدرج . يا الجنسين على الصعيدين المجتمعي والمؤسسي قضاتراعيالريف وعلى خلق بيئة 
قضايا الجنسين ببناء الثقة وزيادة الوعي مجال مناهج دراسة مرنة ومتكاملة تتضمن التدريب في 
لتدريب والروابط ما بعد اخدمات آذلك يسّهل و. والمهارات التقنية والمهارات في قطاع األعمال

جتمع قطاع األعمال وأصحاب العمل المسقبليين والمنظمات غير الحاسمة بين النساء في الريف وم
االئتمان الصغر لتسهيل النفاذ إلى األسواق وفرص الحصول على بالغ الحكومية ومؤسسات التمويل 

 .  أماآن عمل جديدةوعلى
 لحرفومن خالل االستراتيجية الشاملة للتدريب القائم على المجتمع، تدخل النساء سوق ا

 أسالكون في أغلبيتها غير تقليدية وذات صلة بالتكنولوجيا، مثل صناعة المعادن و وتكلمهنوا
 امرأة متخرجة، يعمل ٧٠٠من أصل و. الكهرباء المنزلية وتصليح األدوات المنزلية وتطعيم الدواجن

معظم هؤالء و.  يعملن بأجر في المائة٦ أو لحسابهن ومنشآت بالغة الصغر منهن في  في المائة٨٢
 – مؤسسيةال ته العاملة والتدريب قدرالقوىلقد طور مكتب . ًال نقديًا للمرة األولىدخء يكسبن النسا

 شرآاء من المنظمات غير ثمانية مكاتب محلية وأربعةمراآز للتدريب التقني ووهي تتألف من خمسة 
حول آما أعد دليل .  آمدربين امرأة لبرنامج تدريب٩٣ رجًال و٩٧  ما مجموعهوخضع. الحكومية

التدريب القائم على المجتمع لبنغالديش لتوثيق الخبرات وأفضل الممارسات وتقاسمها مع مشاريع 
ؤثر الخبرة األساسية في مجال التدريب القائم على المجتمع على تالتحدي في ضمان أن يبقى و. أخرى

 . أوسعنطاقالسياسات الوطنية بشأن التدريب واالستخدام حتى يكون لها أثر واستدامة على 

 

 ٢٥-٢اإلطار 
 التدریب بهدف التمكين االقتصادي الریفي

إلى المساهمة في الدولية منظمة العمل  و العمل األمريكيةوزارةيهدف المشروع المشترك بين 
، من خالل الفلبين في الذاتي منطقة مينداناو اإلسالمية المتمتعة بالحكماإلبقاء على السلم والتنمية في 

 عبر دخلهاإلى القطاعات الفقيرة والمحرومة لتوسيع فرصها االقتصادية وضمان تقديم المساعدة 
 .تدريب القوى العاملة وتوليد العمالة

آما . تضمن المبادئ والقيم اإلسالميةت توجيهية للتدريب مبادئ /خمسة أدلةأعد المشروع و
ب بهدف التمكين االقتصادي  منهجية للتدريب القائم على المجتمع وبرنامج التدريأيداختبر المشروع و

ويشمل الشرآاء في عملية تنفيذ .  مراآز للتدريب الخاصثالثةالريفي واستكمل دراسة لتشغيل 
 والتوظيفالعمل لوزارة  والمكاتب اإلقليمية الذاتي منطقة مينداناو اإلسالمية المتمتعة بالحكمالمشروع 

للجنة اإلقليمية لنساء واة االجتماعية والتنمية  الرعايوإدارة المهارات نميةوهيئة التعليم التقني وت
 .لمكتب اإلقليمي للتخطيط والتنمية والشرآاء من المنظمات غير الحكومية وابانغسامورو
في مجال المهارات المهنية )  منهم من النساء في المائة٤٨( مستفيدًا ٥١٤دّرب المشروع و

 في ٨٠من الذين خضعوا للتدريب، وحوالي   في المائة٩٩نجح حوالي و. ومهارات تنظيم المشاريع
 الشهري دخلهم من المتخرجين وجدوا عمًال، أآثرهم لحسابهم الخاص، واستطاعوا أن يزيدوا المائة

، )مجموعات ائتمان وادخار( مجموعة مجتمعية مشترآة ١٥  زهاءتم إنشاءو.  في المائة٢٨بحوالي 
عزز و. يتالءم مع الشريعة اإلسالميةبما الخسائر واألرباح تقاسم ل ة تجريبيخطة منها في خمسةشارك 

واستطاع آذلك أن يؤثر على السياسات دون جميعًا شرآاء الثمانية لل يةتنفيذالقدرة الالمشروع 
 منهجية الذاتي منطقة مينداناو اإلسالمية المتمتعة بالحكماعتمدت مؤسسات و. المحلية /الوطنية

 التوجيهية لبرامج المبادئمجموعة من مثًال ماعية والتنمية  الرعاية االجتإدارةالمشروع، ووضعت 
 الفقر الخاصة بها، استنادًا إلى منهجية مشروع التدريب بهدف التمكين االقتصادي الريفي، حدةتخفيف 

 التدريب بهدف تجربةوأعادت هيئة التعليم التقني وتنمية المهارات إحياء برامج التدريب استنادًا إلى 
ومن بين الجوانب المهمة للنتائج التي حققها المشروع المشارآة الفعالة . تصادي الريفيالتمكين االق

آما شكل .  تأخذ آل وآالة على عاتقها مهمة تنسيق أحد مكونات المشروعالشريكة بحيثمنظمات لل
 والجارية لدولية المشابهةتقارب وتكامل مبادرات منظمة العمل اتحقيق المشروع نقطة دخول بهدف 

  تنميةبشأنالدولية وقد ترأس المشروع عملية التنسيق مع مشروع منظمة العمل .  منطقة مينداناويف
ومع البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال المحلية المنشآت وتنظيم المشاريع في المجتمعات 

 . بشأن أسوأ أشكال عمل األطفالمج المحدد زمنيًاناالبراألطفال ومع الجنود بشأن 
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 ٢٦-٢إلطار ا
 التعلم عن بعد للفقراء والمهمشين 

الصين ، انعقد مؤتمر وطني رفيع المستوى بشأن التدريب المهني في ٢٠٠٢أغسطس  /في آب
 وهو أمر أواله مجلس الدولة األولوية في تنمية ،وأوصى باتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالتعلم عن بعد

ت وزارة العمل والضمان االجتماعي ومرآز االستخدام وردًا على ذلك، اقترح. مهارات القوى العاملة
 الفقر من لتخفيف حدة، مشروعًا  الدولية، بالتعاون مع منظمة العملوتعليم التدريب التقني في الصين

خالل إنشاء شبكة معززة للتعليم والتدريب عن بعد في عدد من المقاطعات األقل نموًا في غرب البالد 
 للتعلم والتدريب عن بعد تقوم على أساس الطلب، وتوفر نظملى وضع ويهدف المشروع إ. ووسطها

 والشباب والمعوقون ،ون من النساء والرجالسرّحالم /العاطلون عن العمل(لمجموعات مستهدفة 
 المهارات التي من شأنها أن تزيد من فرص حصولهم على نميةالنفاذ إلى برامج التعلم وت) واألقليات
روع خدمات التعلم عن بعد والتدريب من خالل إنشاء ودعم شبكات المدربين يقدم المشو. عمل الئق

والميسرين في عدد واسع من المجاالت، آالخدمة في المنازل والتدريب على اللغات والمهارات 
 .األساسية في العمل ومهارات تنظيم المشاريع والمحاسبة وغيرها من مجاالت التكنولوجيا العالية

تنفيذ المشروع، موارد مالية لدعم على مساعدة الرغبة منها في مل الدولية، ويّسرت منظمة الع
 ووفرت ،مشاورات مكثفة مع أهم أصحاب المصلحةخاللها ت يتحضيرية أجرورائدة مساعدة مرحلة 

 ونظمت دروسًا في مجاالت محددة مختارة وأجرت للنظراء في المشاريع الرئيسيةتدريبًا أوليًا 
وموارد إضافية بدورها أمواًال ووفرت وزارة العمل والضمان االجتماعي . منهجياتاختبارات رائدة لل

 . مع المساهمة التي قدمتها منظمة العمل الدوليةكافألتت
، سوف الصين جميع أنحاءوآخطوة أولى باتجاه إنشاء شبكة وطنية للتعلم والتدريب عن بعد في 

بعد تربط المناطق األآثر تطورًا مثل شنغهاي ينشىء المشروع شبكة محّسنة للتعلم والتدريب عن 
 مثل غيزو وهونان وسيشوان وآزينيانغ األآثر فقرًابالمقاطعات ) مناطق اقتصادية خاصة(وشانزين 

بتنسيق وصيانة الشبكة االستخدام وتعليم التدريب التقني في الصين يقوم مرآز و. ومنغوليا الداخلية
تعلم عن بعد وتوفير التدريب ال وبرامج موادم ووضع  وموارده لتصميخاصة التهويستخدم قدر

 .الميسرين /للمدربين

 في تأدية دور مهم في تعزيز قدرة الهادئبرنامج تنمية المهارات آلسيا والمحيط يستمر و
 إلى بعض ٢٧-٢يشير اإلطار و. التقنيين والمهنيينالدول األعضاء في مجال توفير التعلم والتدريب 

، بالتعاون مع المنظمات ٢٠٠٤-٢٠٠٣ التي يضطلع بها هذا البرنامج للفترة األنشطة الرئيسية
 . الدوليةالشريكة والدعم التقني الذي يوفره أخصائيو منظمة العمل

، تم وضع اقتراح  الدوليةمنظمة العملل لتأمين خدمات أفضل للهيئات المكونة مسعىوفي 
بهدف إدراجه بشكل آلي ومتكامل في   الهادئيقضي بإصالح برنامج تنمية المهارات آلسيا والمحيط

  الدوليةفقت مكاتب منظمة العملتوا. ١٩إطار استراتيجي لتنمية المهارات في آسيا والمحيط الهادئ
، على وضع إطار وفي المقر وعلى الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، بما في ذلك مرآز تورين

تقنية بتحويله إلى استشارية محيط الهادئ تقوم لجنة  المهارات في آسيا والنميةاستراتيجي مشترك لت
 أدوار آل وحدة مواصفاتسوف تشمل خطة العمل المتكاملة و. خطة عمل سنوية متكاملة ووحيدة
 برنامج والمكان المناسب إلدراج.  مساهمة آل وحدةحدد بوضوحمن الوحدات المختلفة، آما ست

سوف يرآز البرنامج على و. هذا اإلطار البرنامجيهو في تنمية المهارات آلسيا والمحيط الهادئ 
 شبكات مؤسسات تتمتع بمجاالت إنشاءالوفاء باالحتياجات اإلقليمية فيما يتعلق بتنمية المهارات و

بين خبرة محددة واستعمال هذه الشبكات لتوفير النواتج التقنية للبرنامج اإلقليمي، وترويج التعاون 
 المؤسسات األعضاء الرئيسية وإقامة وصيانة موقع على شبكة بين من خالل الشراآات البلدان

 بمثابة مرآزالويب يكون ديناميًا وتفاعليًا لترويج التوصيل الشبكي بين مؤسسات التدريب والعمل 
 . المهاراتبالتدريب علىتخزين ونشر المعلومات المتعلقة ل

 

———————— 
صائية               19 ائج الدراسة االستق ضًا نت ام      يحاول اإلصالح المقترح أن يأخذ في االعتبار أي ي استكملت في منتصف ع الت

 . فيما بين الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بشأن أثر برنامج تنمية المهارات آلسيا والمحيط الهادئ٢٠٠٤
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 ٢٧-٢اإلطار 
 برنامج تنمية المهارات آلسيا 

  تنمية الموارد البشریةتعزیز :والمحيط الهادئ

 تنمية التقنيين والمهنيين وتعزيزالتعليم والتدريب  الدول األعضاء في مجال  قدرةقويةبهدف ت
باألنشطة الرئيسية التالية في  الهادئ برنامج تنمية المهارات آلسيا والمحيط الموارد البشرية، اضطلع

 :٢٠٠٤-٢٠٠٣الفترة 

 البحث واإلنتاج تطویر 
 هو ، فصًالاثني عشر وضع آتيب من جريي: واد التعليمية إلدارة مؤسسات التدريب المهنيالم 

 .CD-ROMشكل ورقي وعلى قرص مدمج في  ،بمثابة منتج للتعليم الذاتي

 تقاسم المعارف
المتواصل في آسيا والمحيط حول التعلم الدولية االجتماع اإلقليمي الثالثي لمنظمة العمل  

 الحكومات ومنظمات فيار المسؤولين في مجال تنمية الموارد البشرية أجرى آب: الهادئ
 مناقشات تحليلية حول سياسات وبرامج التعلم بلدًا ١٥ منأصحاب العمل منظمات العمال و
 .المتواصل

 الفقر، باستخدام منهجية تخفيف حدةاجتماع الخبراء حول تنمية المهارات للتمكين االقتصادي و 
 التجارب والدروس المستفادة استعراضيهدف هذا االجتماع إلى : على المجتمعالتدريب القائم 

 الفقر تخفيف حدةفي تنفيذ التدريب القائم على المجتمع في ستة بلدان، سعيًا إلى تحسين منهجية 
 .إلقليمفي ا

 الربط الشبكي والشراآات
 الهادئ رات آلسيا والمحيطبرنامج تنمية المهاوالدولية المبادرة المشترآة بين منظمة العمل  

 تحقيقوالهدف منها :  السياسات الوطنية بشأن التعلم والمهاراتاستعراضواليونسكو حول 
 وزارات تقع في العادة ضمن اختصاص التي ،بين سياسات التعلم والتدريب المهنيينالمقاربة 

 . وزارات العملتختص بها عادة المهارات التي تنميةالتربية وبين سياسات 
واالستشارة التقنية حول الدولية ومنظمة العمل  األبحاث الكوري للتعلم والتدريب المهنيين عهدم 

من أجل : الهادئ رنامج تنمية المهارات آلسيا والمحيطب التابعة ل، المهارات في آسياحراك
 .اإلقليمتحسين فهم حرآة المهارات فيما بين بلدان 

 دورات التدریب
من تصميم وتنفيذ معهد سيول للتدريب المهني في : علم بمساعدة الحاسوب تدريب حول التةدور 

 بلدان خمسةمدربًا في مجال التدريب المهني من  ٢٠ التكنولوجيا المتقدمة بهدف تزويد
 .بالمعارف حول استخدام تكنولوجيا الحاسوب ألهداف تعليمية

 فيما للتدريب المهني ة اليابانيالجمعية تقوم:  تدريب حول تكنولوجيات التدريب الحديثةةدور 
 بتقديم هذه الدورة سنويًا للمدربين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات في البحار وراء

 األعضاء، لتعزيز االبتكار التعليمي من خالل بلدان في الوجودةالعامة المالتدريب معاهد 
 . إدماج تكنولوجيات حديثة في نظم التدريبشجيعت

 على شبكة الویب والحوار التفاعليموقع المهارات 
 لتحسين مصادر الهادئ  المهارات آلسيا والمحيطتطويرتعزيز شبكة المعلومات التابعة لبرنامج  

 . األعضاء والمنظمات الشريكةبلدانالمعلومات وتبادلها بين ال

 ينستهدف المهارات لمستفيدین منميةت
: ربين وتحسين المهارات الرائدة في إندونيسيا المهارات األساسية من خالل تدريب المدنميةت 

الهدف من هذا المشروع هو تعزيز القدرة التدريبية لمراآز التمّيز للتدريب المهني فيما يتعلق 
، السيما في المهارات األساسية لقابلية االستخدام وإلنشاء الكفاءةبالنهج التدريبي القائم على 

 يستهدف العمال العاطلين عن العمل والمسرحين، ةلكفاءوتشغيل برنامج تدريب قائم على ا
 .والشباب والنساء في شرقي جافا، بدعم من الحكومة وغرفة تجارة وصناعة شرقي جافا

باستخدام التدريب القائم على المجتمع آأداة لمساعدة : مستضعفة المهارات للمجموعات النميةت 
 لالستخدام أو بدء المشاريع أو إيجاد  القابلةا بهدف تعزيز مهاراتهمستضعفةالمجموعات ال

 .الوظائف
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 الحمایة االجتماعية
الحماية االجتماعية يجب "إلى أن إلى االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر أشار المندوبون 

أن التغطية المحدودة للضمان " ببالغ القلق اوالحظو. "أن تستكمل سياسات العمالة الوطنية
ويشكل انتشار افتقار العمال للحماية . ب العجز في العمل الالئق في اإلقليماالجتماعي هي أهم جوان

 مصدر قلق -  في القطاعين الريفي والحضري على السواء- االجتماعية في القطاع غير المنظم
بصورة سريعة في آسيا والحاجة إلى  السكان تشيخإلى أن آذلك وتجدر اإلشارة . "بصورة خاصة

 .٢٠لسكان قد أصبح أآثر إلحاحًاوآمنة لشيخوخة منتجة تأمين 
، خالل انعقاد الدورة التاسعة والثمانين لمؤتمر العمل الدولي، ٢٠٠١ هيوني/ حزيرانفي و

واتفقوا . توصلت الحكومات وأصحاب العمل والعمال إلى توافق آراء جديد بشأن الضمان االجتماعي
كنها أن توفر الضمان االجتماعي للذين ال السياسات والمبادرات التي يم"على إيالء األولوية إلى 
الق حملة رئيسية بهدف ترويج توسيع تغطية طإ" لذا، اقترح المؤتمر ."تغطيهم النظم الحالية
 . ٢١"الضمان االجتماعي

للعديد من البلدان بالنسبة بعد األزمة المالية التي شهدتها آسيا، لم تعد المسألة وبصورة خاصة 
 عدمما إذا آانت تستطيع تحمل بها تحمل وجود نظام للضمان االجتماعي، بل  يمكنآانذا إما تتعلق ب

، مثًال، أنه إذا آان ال بد للبالد أن تتعافى من آثار جمهوریة آوریاوجدت و. وجود مثل هذا النظام
حادة  حدوث انكماشات اقتصادية مواجهة احتماللفي الوقت نفسه أن تستعد وزيادة سريعة للبطالة، 

 التي الصينآما قامت . حماية اجتماعية أآثر اتساعًاأن تستثمر في من قبل، فال بد لها في المست
جمهوریة الو الدیمقراطية وفي . ضمان االجتماعيلل منح األولية شاملة، بهيكلة إعادة  تحديتواجه

 نظام إنشاء في ٢٠٠١في الدولية ، ساهمت المساعدة التقنية التي قدمتها منظمة العمل الشعبية
، لم ٢٠٠٢منذ . القطاع الخاص وفي المنشآت المملوآة للدولةمنشآت للضمان االجتماعي للعمال في 

عن دعم الحكومة إلصالح األحكام المتعلقة بالضمان االجتماعي الدولية تتوقف منظمة العمل 
 واالقتصاد غير رىالعمال في المنشآت الصغلتشمل تغطية النطاق مد  وللموظفي الخدمة المدنية

، تساهم منظمة العمل الدولية في تحسين تصميم نظم الضمان االجتماعي وتعزيز تایلندفي و. المنظم
 ).٢٨-٢اإلطار (إدارتها وفي توسيع نطاق التغطية 
 المحيط الهادئ من خالل وضع إقليمالكثير من البلدان في الدولية لقد ساعدت منظمة العمل 

لضمان االجتماعي وتحسين إدارتها ومن خالل القيام نظم انطاق وتنفيذ خطط عمل وطنية لتوسيع 
، تم إجراء دراسة آيریباتيفي و. بأنشطة مشترآة لبناء القدرات على الصعيد دون اإلقليمي

، فيجيفي و.  البلداحتياجاتاستقصائية غير رسمية إلعادة النظر في نظام الضمان االجتماعي و
 بموجب الصندوق الوطني التغطية واإلعاناتع توسيعلى الحكومة الدولية منظمة العمل  ساعدت

، هناك حوالي تونغافي و. النظر في قانون تعويض العماللالدخار، آما تساعدها على إعادة 
 التغطية بنظام الضمان شكال من أشكل موظف في القطاع الخاص ال يتمتعون بأي ١٥٫٠٠٠
إعانات نين وطنية إلنشاء نظام في وضع قواالدولية المساعدة  منظمة العمل وتقدم. االجتماعي

وبالرغم .  نوعًا من شبكة سالمة اجتماعية عندما يتقدمون في السنستخدمين يؤمن لهؤالء المةتقاعدي
ينتظر الموافقة عليه من الوطني من ثالث سنوات من الجهد المتواصل، ال يزال مشروع القانون 

 .جانب المشرعين

 أو تأخيرات في بلدان أخرى فيما يتعلق بتحقيق لقد واجهت منظمة العمل الدولية صعوبات
، مثًال، آانت لجهود منظمة العمل الدولية حتى اآلن إندونيسياففي . اإلصالحات السياسية الضرورية

وقد فشل . نتائج متفاوتة بالنسبة للتأثير على مشروع القانون الوطني الجديد للضمان االجتماعي
االجتماعي ولتوفير المشورة السياسية لفرقة العمل الرئاسية مشروع لتحديد خيارات إصالح الضمان 

 وبالرغـم مـن . المعنية بإصالح الضمـان االجتماعـي فـي التأثير بشـكل آاف على مشـروع القانـون

———————— 
ارهم أو تتجاوز             20 غ أعم ذين تبل ين     ٦٠   ازداد في آسيا عدد الناس ال دار الضعف ب نة بمق  وسيزداد  ٢٠٠٥ و١٩٩٠ س

 :  أنظر). متغير وسطي (٢٠١٠بمقدار ثالثة أرباع في 
United Nations: World Population Prospects: The 2002 Revision, volumes I and II (New York, 
United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2003). 

انين،                 القرار واالستنتاجات بشأن الضمان االجتماعي، التي اع          21 ه التاسعة والثم دولي في دورت تمدها مؤتمر العمل ال
 ).٢٠٠١جنيف،  ( توافق آراء جديد:الضمان االجتماعي: مكتب العمل الدولي: في
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 ٢٨-٢اإلطار 
 الضمان االجتماعي في تایلندنطاق تحسين وتوسيع 

برنامج شامل للضمان اعتماد على  ١٩٩٠ قانون الضمان االجتماعي لعام نص، يتایلندفي 
الضمان االجتماعي طوارئ ، فيما يتعلق بحاالت  على مراحلاالجتماعي لموظفي القطاع الخاص

منذ وضع هذه السياسة، قدمت منظمة العمل و. ع التدريجي لنطاق تغطية القوى العاملةيالسبع والتوس
واسعة من المسائل، من اإلطار  في مجموعة المساعدة التقنية لمكتب الضمان االجتماعيالدولية 

 مكتب الضمان منوقد تم ترشيد الموارد المالية . القانوني والتصميم المالي إلى اإلدارة والتنفيذ
الدولية  والموارد من خارج ميزانية منظمة العمل في الميزانية العادية الموارد بالذات ومناالجتماعي 
 .الشراآة والمساعدة التقنيةهذه وذلك لدعم 
ليشمل نطاقه ، وّسع نظام مكتب الضمان االجتماعي  الدوليةوفقًا لتوصيات منظمة العملو

العمال في ، بعد أن آان بادئ األمر ينطبق على اإلعانات ويقدم عددًا أآبر من ىالمؤسسات الصغر
وبفضل .  عامًال أو أآثر ويغطي حاالت المرض واألمومة والعجز والوفاة٢٠المؤسسات التي تعد 

ليشمل القانوني ، وّسع مكتب الضمان االجتماعي نظام المعاشات  الدوليةدات منظمة العملإرشا
آما . ، أطلق المكتب أول نظام تأمين ضد البطالة٢٠٠٤يناير / آانون الثانيوفي .  المؤسساتصغرى

التمويل المستقبلي لنظام أساس سليم الستدامة على وضع الدولية ساعدت أبحاث منظمة العمل 
 رشيدمذآرة تقنية بشأن استراتيجيات تالدولية وأعدت منظمة العمل ." عاية الصحية للجميعالر"

 مع المكتب اإلحصائي الوطني إلجراء دراسة استقصائية حول أولويات واحتياجات تمحتملة وتعاون
  أساليب آسبإقامة الصالت بينعلى الدولية فضًال عن ذلك، تعمل منظمة العمل . الضمان االجتماعي

مكتب الضمان وقد طلب . أحكام الضمان االجتماعي إلى االقتصاد غير المنظمنطاق توسيع والرزق 
لتنفيذ القانون الجديد بشأن توسيع أحكام الدولية مؤخرًا المساعدة التقنية من منظمة العمل االجتماعي 

 . في المنزلاملينالضمان االجتماعي لتشمل الع
 والشرآاء الحكوميين بشأن الضمان  الدولية منظمة العمللقد عزز التعاون طويل األجل بين

االستجابة لطلبات الدولية أال تقتصر على  لمنظمة العمل وأتاحاالجتماعي ثقة الشرآاء الحكوميين 
إن القدرة . أيضًا استراتيجيات على المدى الطويلأن تضع النظراء في الوقت الالزم فحسب، بل 

على سبيل المثال، قدم و. ت آذلك إلى نشر المنافع على البلدان المجاورة أدفي تايلندالمعززة للنظراء 
آبار المسؤولين التايلنديين من مكتب الضمان االجتماعي والمكتب اإلحصائي الوطني المساعدة 

ممول من طرف الدولية  من خالل مشروع رئيسي لمنظمة العمل لجمهوریة الو الدیمقراطية الشعبية
 . نطاقه وتوسيعضمان االجتماعيمانح بهدف تعزيز ال

، إال أن اشراك الهيئات المكونة في عملية الصياغة ومعالجة المسائل التي تثير قلقهالمبذولة إلالهامة 
باإلضافة إلى ذلك، فإن المشورة .  تحفظات جدية بالنسبة للنتيجة النهائيةلدى هذه الهيئات المكونة

،  الدوليةوي والبنك الدولي تختلف عن رسالة منظمة العملالتقنية التي يقدمها مصرف التنمية اآلسي
مشروع آما أن .  المزيد من الموارد البشرية والدعم التمويليتنطوي إلى حد آبير علىولكنها 
 اللوائحمن خالل فيه  الموافقة على الكثير من التفاصيل يلزم الجديد يضع إطارًا واسعًا جدًا القانون

في هذه الدولية تقوم به منظمة العمل يمكن أن ى أن نرى ما هو الدور الذي ويبق. الالحقةوالمراسيم 
 .العملية
عمال يضع قيودًا على االستثمار ال استخدام إنهاء، وجد الكثيرون أن قانون النكا سريفي و

في البداية، عارضت و. األجنبي المباشر وعلى قدرة سري النكا على المنافسة في االقتصاد العالمي
مال أي تعديالت على القانون ولكنها سّلمت أخيرًا بأنها لن تعارض مبدأ اإلصالح، شريطة ع النقابات

طلب على وبناًء . لحماية العمال المعرضين للتسريح)  تنظيمًالكن أفضلو(وضع أحكام بديلة 
مع  البطالة يكون متكامًال مناسبًا وعمليًا إلعاناتنظامًا الدولية الحكومة، وضعت منظمة العمل 

وقد . إعادة التدريب والتوظيف والخدمات المصاحبة لتأمين إعادة استخدام أآثر سهولة /التدريب
سلسلة واسعة من المناقشات حول مسألة مثيرة للجدل جعلت الدولية  منظمة العمل عملية تدخلسّهلت 

 ـر مصرففوو.  مواقف صارمة لسنوات عدةتأخذأصحاب العمل ونقابات العمال على السواء 
مجمل العملية بشكل  في لالضطالع بالعملية وشاركالدولية التنمية اآلسيوي التمويل لمنظمة العمل 

مساعدة تقنية ب البطالة إلعاناتآما وافق البنك الدولي على مساعدة الحكومة في وضع نظام . فعال
 وهو معّلق منذ إال أن تغييرًا في الحكومة أدى إلى إيقاف المشروع.  الدوليةمن جانب منظمة العمل

 .٢٠٠٤مارس / آذار
 االقتصاد غير المنظم، زاد الوعي لتشملونظرًا ألهمية توسيع نظم الضمان االجتماعي 

أو أية آليات المحلي الصغر القائمة على المجتمع التأمين بالغ بالدور الذي يمكن أن تقوم به مبادرات 
، مثًال، وفقًا لتوصيات نيبالفي و.  القائمةللتأمين االجتماعي يمكنها أن تكمل النظم الرسميةأخرى 
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 للتأمين الصحي مع بالغة الصغرنظمًا الدولية منظمة العمل شجع ورقة استراتيجية الحد من الفقر، ت
التي أنشأت وحدة خاصة تعنى باقتصاد الصحة (الهيئات المكونة، وخاصة مع وزارة الصحة 

ونقابات العمال ومنظمات المجتمع ) المحليتمع  النظم القائمة على المجلزيادة تشجيع والتمويل
الصغر بالغ بشكل خاص فيما يتعلق بنظم التأمين الصحي الدولية وقد نشطت منظمة العمل . المدني

 أ للقضاء على أسوللعمال في االقتصاد غير المنظم، بما في ذلك من خالل البرنامج المحدد زمنيًا
الدولية واالتحاد العام لنقابات ن التعاون بين منظمة العمل  نوع جديد منشأآما . أشكال عمل األطفال

 سدادًا العاملين(السابقين " آمايا"عمال لتشمل الصغر بالغ  نظم التأمين الصحي مدل ،العمال في نيبال
وآانت الحملة الوطنية التي جرت في نيبال بشأن الضمان االجتماعي . والعمال المزارعين) لدين

 العمل وزارة مشروع مشترك بين ى، أدبنغالدیشفي و. )٢٩-٢اإلطار ( آسيا األولى من نوعها في
التأمين إلى إدخال حول تمكين النساء من خالل االستخدام والصحة، الدولية األمريكية ومنظمة العمل 

 الصغر إلى المجتمعات المحلية، من خالل التعاون الفعال مع المنظمات غير الحكومية  بالغالصحي
 مكافحة االستبعاد االجتماعي والفقر وأدواتاستراتيجيات وقام برنامج . )٣٠-٢اإلطار (المحلية 

الحماية االجتماعية في نطاق بتوثيق مختلف المبادرات التي ساهمت في توسيع الدولية لمنظمة العمل 
 .)٣١-٢اإلطار (آسيا 

 ٢٩-٢اإلطار 
 الحملة الوطنية األولى بشأن الضمان االجتماعي في آسيا

 في استهلت التي ،التغطية للجميعتوفير الضمان االجتماعي و بشأن عالمية أعقاب الحملة الفي
 بدعم ٢٠٠٤مارس  / آذار٢٦ إلى ٢٢ حملة وطنية من نيبال، بدأت ٢٠٠٣يونيه  /جنيف في حزيران
امتدت الحملة على مدار أسبوع وجمعت جميع أصحاب المصلحة، بمن و.  الدوليةمن منظمة العمل

لوآاالت الحكومية ونقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني التي فيهم ا
تضمنت الحملة الوطنية و. الحماية االجتماعيةنطاق تسعى إلى القيام بدور أآثر فاعلية في توسيع 

حماية  والمناقشات التقنية وسلطت الضوء على الالدعوة الوعي وباستثارةالكثير من األنشطة المتعلقة 
 العمل الالئق وشددت على الدور المحوري للحكومة في استحداث لبرنامجاالجتماعية آعنصر أساسي 

. بيئة سياسية تسمح بالتوسع التدريجي للحماية االجتماعية لتشمل جميع العمال في االقتصاد غير المنظم
، عرضت خالله  مندوبًا١٧٥اختتمت الحملة بعقد مؤتمر وطني لمدة يوم واحد حضره أآثر من و

وآنشاط أول للمتابعة، تم إنشاء .  مائدة مستديرة تقنية تمهيدية وتمت مناقشتهاصادرة عنتوصيات 
 . ممثلين عن جميع أصحاب المصلحةضمتلجنة وطنية بوصفها فرقة عمل 

 

 ٣٠-٢اإلطار 
 الصغر للنساء الفقيراتبالغ التأمين الصحي 

حول الدولية  العمل األمريكية ومنظمة العمل وزارة، قام المشروع المشترك بين بنغالدیشفي 
نظام أوسع تم : الصغربالغ تمكين النساء من خالل االستخدام والصحة، بدعم نظامين للتأمين الصحي 

، )مؤسسة شبيهة بمصرف غرامين ( Grameen Kalyan مرآز رعاية من جانب٢٣تنفيذه من خالل 
 ،لجنة بنغالديش للنهوض بالريفلرعاية من جانب  من خالل مرآزين ليجري تشغيلهونظام رائد 

. والوقائية بتكلفة معقولة ويستهدفان النساء وعائالتهنالعالجية يؤمنان خدمات الرعاية الصحية 
في الريف من الحصول على خدمات صحية ذات الفقيرات تعترف االستراتيجية بأّن تمكين النساء و

وعيهن زيادة ل ومنحهن اإلمكانيات وسيلة لهوة اإلنجابية، نوعية وبكلفة معقولة والسيما خدمات الصح
 .على المطالبة بخدمات صحية أفضلوقدرتهن 

، قد سجلتا لجنة بنغالديش للنهوض بالريف و Grameen Kalyanإن المنظمتين غير الحكوميتين،
صحية رعاية  خدمات اوقدمت) ٢٠٠٤ديسمبر / حتى آانون األول( طالب تأمين ٧٠ ٠٠٠حوالي 

 منهم من النساء واألطفال، وذلك بواسطة نظم التأمين  في المائة٨٠  وآان،الجية ألفراد أسرهمع
آما قدم المساعدون في الرعاية الصحية .  الدوليةالصغر التي تدعمها منظمة العملبالغ الصحي 

ت وأخصائيو الصحة المجتمعيون خدمات إلى المنازل لعدد آبير من الناس، وقد شملت هذه الخدما
وقامت ثالث منظمات غير حكومية تعمل مع . الوقائية وتنظيم األسرة والتغذية /الرعاية األولية

الصغر وهي تعمل على توسيع خدمات الرعاية الصحية بالغ  مفهوم التأمين الصحي تطبيقالمشروع ب
 ).٢٠٠٥يناير / ابتداء من آانون الثاني( امرأة فقيرة ١٠ ٠٠٠لتغطي حوالي 

  بالغ مفهوم التأمين الصحيتطبيق /عتمادانظمات إنمائية اهتمامًا آبيرًا في أظهرت عدة مو
آما أن الحكومة مهتمة . لفقراء لتشمل االصغر في برامجها الخاصة آوسيلة لتوسيع الخدمات الصحية

 . الوطنية الصحةبإدراج هذا المفهوم في سياسات
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 ٣١-٢اإلطار 
 حة استراتيجيات وأدوات مكافبرنامج تدخالت 

 في آسياالدولية لمنظمة العمل  والفقر االستبعاد االجتماعي

 استراتيجيات وأدوات مكافحة االستبعاد االجتماعيخالل السنوات األخيرة، أجرى برنامج 
 االجتماعي الذي يصيب العمال االستبعاد لتحديد مدى لألوضاعتحليالت الدولية  لمنظمة العمل والفقر

. سري النكابنغالدیش ونيبال وًا في حرمانومن بينهم المجموعات األآثر  ،في االقتصاد غير المنظم
الصغر في ثمانية بلدان، باإلضافة إلى بالغ آما جرى وضع قوائم على صعيد قومي لمبادرات التأمين 

 . عدد من دراسات الحالة التي توثق أفضل الممارسات
،  والفلبين ونيبالبنغالدیشاون التقني في ولبناء مزيد من المعرفة العملية، تم تنفيذ مشاريع التع

برنامج يقوم حاليًا و. مع النظم الرئيسية العاملة في اإلقليمنشطة  خالله شراآات أقيمتفي الوقت الذي 
بدعم نظامين من أآبر الدولية  لمنظمة العمل والفقر استراتيجيات وأدوات مكافحة االستبعاد االجتماعي

 ١١٥ ٠٠٠ وتضم لحسابهن رابطة النساء الالئي يعملن(غر في العالم الصبالغ نظم التأمين الصحي 
استراتيجيات وأدوات مكافحة برنامج آما نظم ).  مليون عضو٢٫١ضم تييشاسفيني ورابطة عضوًا و

أول ورشة بالتعاون مع مرآز تورينو للتدريب، الدولية،  لمنظمة العمل والفقر االستبعاد االجتماعي
 في الهندعقبه حدث مماثل في أ، ٢٠٠٣مايو  /، في أيارنيبالالصغر في بالغ أمين حول التعمل إقليمية 
 .٢٠٠٣أآتوبر / تشرين األول

 لمنظمة العمل والفقر استراتيجيات وأدوات مكافحة االستبعاد االجتماعيبرنامج يستخدم أيضًا و
النطاق ع أنشطة واسعة  على صعيد الدعوة من خالل وض جدًانهجًا متعدد الشراآات، وهو نشطالدولية 

لزيادة وعي واضعي السياسات، ودعم المبادرات للمجموعات المستبعدة للتأثير على السياق السياسي 
برنامج انضم مؤخرًا ودون التغافل عن هذا الهدف، .  الحماية االجتماعيةينظموالقانوني الذي 

، إلى منظمة الصحة  الدوليةالعمل لمنظمة والفقر استراتيجيات وأدوات مكافحة االستبعاد االجتماعي
لتوقيع آتاب موافقة بشأن التأمين الصحي من المتوقع أن  التقني الوآالة األلمانية للتعاونالعالمية و

آما يقوم البرنامج، بالتعاون مع أطراف فاعلة . والهند إندونيسيايدخل حيز التنفيذ أوًال في بلدان مثل 
الصغر، ستسمح بالتبادل المنتظم بالغ  في مجال التأمين طباءلأل أول شبكة إقليمية إنشاءأخرى، ب

وضع الروابط المستقبلية الضرورية مع البرامج تدعيم للمعلومات والخبرات، في حين تساهم في 
 .والنظم الوطنية للحماية االجتماعية

 مخاطر الصحة والسالمةمعالجة 
 المرتبطة بالعمل 

منها في أماآن ال بد من حمايتهم وف العمل الخطرة وظرمن أن يكونوا واعين ل ال بد للناس
وفي الدورة الحادية . ، ليعيشوا حياة تتسم باإلنتاجية والصحةالمنظموغير في االقتصاد المنظم العمل 

تم اعتماد استراتيجية عالمية جديدة بشأن السالمة  ،٢٠٠٣والتسعين لمؤتمر العمل الدولي في 
ثقافة وقائية وطنية في مجال السالمة  تكوين" ١: "راتيجية دعامتان ولهذه االست.والصحة المهنيتين

على الصعيد و. إلدارة السالمة والصحة المهنيتينبنيوي نهج اعتماد " ٢"والصحة والمحافظة عليها؛ 
أما على صعيد المنشأة، الوطني، تشمل االستراتيجية البرامج الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين، 

، المشورة التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتينالمبادئ تقدم ف
 .لهذه االستراتيجية

أعطيت  ٢٠٠٦-٢٠٠٢، تم إطالق خطة رئيسية للسالمة والصحة المهنيتين للفترة تایلندفي و
آما تم . اف األهدحددت فيها األولوية لمجاالت العمل الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين وفيها

 بشكل ،االقتصاد غير المنظمفي عمل ال أماآن لتشملإدراج توسيع حماية السالمة والصحة المهنيتين 
واستحدثت فرقة عمل ثالثية مشترآة بين الوزارات أنشئت ، الصينفي و. واضح في الخطة الوطنية

شاري من منظمة العمل  تقرير استقدم، ماليزیافي و.  للسالمة والصحة المهنيتينة وطنيصورة بيانية
الدیمقراطية جمهوریة الو في و. وتم وضع مشروع خطة وطنية للسالمة والصحة المهنيتينالدولية 

 ت، تم تنظيم فرق عمل ثالثية بشأن السالمة والصحة المهنيتين وعقدمنغوليافيتنام والشعبية و
ين وتحديد مجاالت العمل  الوطنية للسالمة والصحة المهنيتاألوضاع الستعراض عمل ثالثية حلقات

، يتم حاليًا وضع تشريعات بشأن يةدیمقراطال لستي -تيمورجمهوریة في و. الوطنية ذات األولوية
 قوانين  على قدم وساق إلعدادالعمليجري ، وباآستان النكا سريفي و. السالمة والصحة المهنيتين

. جميع العماللتشمل ماية القانونية جديدة حول السالمة والصحة المهنيتين والرفاه، بهدف توسيع الح
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يمكن تقديم النتائج أيضًا فيما يتعلق بالدول العربية و.  سياسة وطنية بنفس الهدفالهندتضع و
العمال أعضاء منظمات ، آانت منظمات أصحاب العمل وبلدانفي جميع هذه الو. )٣٢-٢ اإلطار(

 . مة والصحة المهنيتين وطنية بشأن السالتشريعاتنشطة في فرق العمل لوضع برامج و
المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم إدارة  ما فتئتعلى صعيد مكان العمل، و

بدور متزايد األهمية في تقديم المعونة إلى ، تضطلع ILO-OSH 2001 ،السالمة والصحة المهنيتين
، مثًال، مبادئ الصينضعت قد وو. أماآن العمل إلنشاء نظم مستدامة للسالمة والصحة المهنيتين

، على غرار المبادئ التوجيهية توجيهية خاصة بها بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين
  فعالية مؤسسة صينية الترخيص بشأن٤٠٠٠، تلقت أآثر من ٢٠٠٤أغسطس / ومنذ آب. للمنظمة

ز آليات الدعم الوطنية وفي المقابل، تم تعزي. نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين الخاصة بها
 مدقق ٤٧ ٠٠٠آما تم تدريب أآثر من .  وآالة ترخيص٤٣الخاصة بمكان العمل وتم تسجيل 

لتنفيذ نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين في المتواصل خارجي وداخلي للحسابات لتوفير الدعم 
، معايير خاصة بها  المعايير والبحوث الصناعية، من خالل معهدماليزیاواعتمدت . مكان العمل
 التوجيهية لمنظمة العمل الدولية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين لعام المبادئاستنادًا إلى 

دارة السالمة إل تطبيق نظام نشأة قانونًا جديدًا تتطلب بموجبه من آل مإندونيسياآما اعتمدت . ٢٠٠١
إضافة إلى ذلك، ترجمت بلدان . نشأةدارة الم في نظام إيتعين أن يكون مدرجًاوالصحة المهنيتين، 

 المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل  وجمهوریة آوریا والهند واليابانجمهوریة إیران اإلسالميةمثل 
 .، إلى لغاتها الوطنية٢٠٠١ لعام الدولية بشأن نظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين

  ٣٢-٢اإلطار 
  العربيةالسالمة والصحة المهنيتان في الدول

 تنقيح وتطويرآانت مدونات الممارسات وأدوات وصكوك منظمة العمل الدولية مفيدة في 
 . العربيةالدولالقوانين والبرامج الوطنية بشأن السالمة والصحة المهنيتين في 

 ١٩٩٣ على اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى، المملكة العربية السعودیة صدقت 
 ١٩٧٩ على اتفاقية السالمة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ، انلبن صدقو) ١٧٤ رقم(
 ١٩٩٣ على اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى، تصديقعملية البحرین وبدأت ) ١٥٢ رقم(
اتفاقية السالمة هي في صدد التصديق على  سوریةالجمهوریة العربية الو) ١٧٤رقم (

 .)١٨٤ رقم (٢٠٠١والصحة في الزراعة، 
تنقيح المساعدة في الدولية  إلى تقديم منظمة العمل مجلس التعاون الخليجيأدى توقيع اتفاق مع  

 الوزراء في مجال السالمة والصحة المهنيتين الصادرة عن مجلس التشريعية مراسيموتحديث ال
 . السالمة والصحة المهنيتين في صناعة النفط والمواد البتروآيمائيةأدلةوفي إعداد 

 في شمال وجنوب المحافظات وحدات لرصد السالمة والصحة المهنيتين على مستوى إنشاءتم  
، استهّل برنامج ج الدولي للقضاء على عمل األطفاللبرناملالوطني المشروع وفي إطار . لبنان

لتحسين تدابير السالمة والصحة في المؤسسات الصناعية الصغيرة ولزيادة وعي األطفال 
 .السالمة والصحة المهنيتيناألخطار المحدقة ببالمخاطر وواألهل 

تم تطوير قدرات معاهد التدريب بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك إعداد مواد  
 بشأن السالمة والصحة المهنيتين باللغة العربية وإصدار آتاب حول السالمة الكيمائية عليميةت

عربية ومراجعة مناهج التدريب بشأن السالمة للمدارس الثانوية ونشر آتب مدرسية باللغة ال
، وإعداد دبلوم لمدة سنتين بشأن السالمة ةسوریالجمهوریة العربية الوالصحة المهنيتين في 

 .المملكة العربية السعودیةوالصحة المهنيتين في وزارة العمل في 
عمل والشؤون جرت دراسة بشأن إعادة هيكلة وحدة السالمة والصحة المهنيتين في وزارة ال 

 .اإلمارات العربية المتحدةاالجتماعية في 
 عن حالةلل واستكمل تحليل الكویت عن السالمة والصحة المهنيتين في صورة بيانيةنشرت  

 .لبنانالسالمة والصحة المهنيتين في 
األردن تم تعزيز المرآزين الدوليين للمعلومات بشأن السالمة والصحة المهنيتين في  
وقد أدت األنشطة المشترآة مع معهد السالمة والصحة . ةسوریة العربية الالجمهوریو

 للمعلومات عن السالمة والصحة المهنيتين التابع لمنظمة العمل العربية إلى تعيينه مرآزًا إقليميًا
 .المهنيتين

 .لبناناستكملت دراسة حول السالمة والصحة المهنيتين في االقتصاد غير المنظم في  

، نظمت ٢٠٠٤في و. تكوين ثقافة السالمةفي ترويج أيضًا  بلدان المنطقة طتنشلقد 
 بلدًا عدة أحداث لالحتفال باليوم ١٧أو العمال في ما ال يقل عن /الحكومات وأصحاب العمل و
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وقد تمت ترجمة . أبريل/ نيسان ٢٨للسالمة والصحة في مكان العمل والذي يقع في السنوي العالمي 
 المعدة بموجب البرنامج الدولي للسالمة الكيمائية الذي تشارك فيه الكيميائية ة للسالمة الدولياتالبطاق

تم و. الصينية والهندية واليابانية والكورية والتايلندية واألرديةاللغات  إلى ،منظمة العمل الدولية
لهيئات آما استفادت ا. وسري النكا وفيتناماإلسالمية إیران جمهوریة تدريب مفتشي العمل في 

ديات مثل منظمة السالمة والصحة المهنيتين آلسيا والمحيط تالمكونة من التعاون الدولي من خالل من
 . واللجنة الدولية للصحة المهنيةتفتيش العملل  والرابطة الدوليةالهادئ

. فيتنام برنامج تحسين العمل في تنمية األحياء في ال بد من ذآرها أال وهيوهناك قصة نجاح 
 في تحسين السالمة والصحة المهنيتين في الزراعة قد مّكن القائم على المشارآةلنهج إّن ا

هم، وقامت ـالمزارعين، رجاًال ونساء، من إجراء تغييرات واضحة في ظروف عملهم بمبادرات من
ار ـاإلط(عبية ـود الشــم الجهــحة المهنيتين لدعـالحكومة من جانبها، بتنفيذ سياسات السالمة والص

تأييد في البرنامج تحسين العمل في المؤسسات الصغيرة بالحصول على  استمرآذلك . )٣٣-٢
 دورة تدريبية طموحة على مدى العامين ٩٠ بإعداد منغوليااإلقليم، مع قيام اتحاد أصحاب العمل في 

السالمة والصحة المهنيتين لتشمل أماآن العمل في االقتصاد غير برامج لقد توسعت و. القادمين
. )٣٤-٢اإلطار ( آمبودیا وجمهوریة الو الدیمقراطية الشعبية ومنغوليا وتایلند وفيتنامالمنظم في 

ومن المبادرات الجديدة ترويج السالمة والصحة المهنيتين في صناعة إعادة استخدام السفن القديمة 
عامل في المومن النجاحات األخرى، البرنامج المبتكر لتحسين . )٣٥-٢اإلطار ( بنغالدیشفي 
 منظمة العمل أجرتها الذي يستند إلى استنتاجات األبحاث المهمة التي )٣٦-٢اإلطار ( النكا سري
 .٢٢الدولية

 ٣٣-٢اإلطار 
 السالمة والصحة المهنيتان في مجال الزراعة

العمل الزراعي عمل يتطلب معظم الوقت جهدًا جسديًا، آما أن استعمال اآلالت واستخدام 
بما أن ظروف العمل والحياة و. والمبيدات بشكل مكثف  يؤديان إلى أخطار جمةالمواد الكيمائية 

 األرض عرضة للكثير من العمال وأسرهم الذين يعيشون فيمترابطة في المجال الزراعي، فإن 
برنامج تحسين الدولية ، دعمت منظمة العمل فيتنامفي و. العواقب البيئية التي تتأتى عن هذه المخاطر

  :مية األحياء وبّلغ المنفذون المحليون عن بعض النتائج المذهلةالعمل في تن
-٢٠٠١في الفترة المذآور برنامج ال مزارعًا في دورات التدريب التي نظمها ٣٫٤٠٢شارك  

 حالة تحسن بمبادرة شخصية في مجال السالمة والصحة ١٦٩٫٣٩٣ وتم التبليغ عن ٢٠٠٣
األزواج (النساء الرجال والتدريب عدد مماثل من آما شارك في . المهنيتين في مقاطعة آانتو

 ).والزوجات
قامت وزارة العمل والمعوقين والشؤون االجتماعية بالتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة  

آما أنشأت .  وزارية جديدة بشأن السالمة والصحة المهنيتين في مجال الزراعةمراسيمبوضع 
 لصياغة خطط عمل وطنية بشأن السالمة ٢٠٠٤الوزارات الثالث فرقة عمل وطنية في 

 .والصحة المهنيتين في مجال الزراعة
 مشروع جديد بشأن السالمة والصحة ستهاللا، واستنادًا إلى اإلنجازات السابقة، تم ٢٠٠٤في  

وتم .  الدوليةمنظمة العمل واليابانمشترك بين المهنيتين في مجال الزراعة، بتمويل من برنامج 
في أربع امج تحسين العمل في تنمية األحياء، نين آمدربين على برلالعامرعين تدريب المزا

 .مقاطعات محددة لتوسيع حماية السالمة والصحة المهنيتين
 ،)١٨٤رقم  (٢٠٠١ عمل وطنية حول اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة، عقدت حلقة 

 .باعتبارها األساس في وضع خطط عمل وطنية
 الصغيرة نشآت النجاح بشأن السالمة والصحة المهنيتين في الزراعة وفي المعميم تجاربتم ت 

 . حتى يستفيد منها العمال وأصحاب العمل في قطاع البناء الصغير،ودعم التدريب التشارآي
 على نطاق واسع في العديد من المقاطعات في  تحسين العمل في تنمية األحياءتم تطبيق برنامج 

 في هذين المذآورلبرنامج ل ويتم تنفيذ دورات تدريبية رائدة .الفلبينو یلندتاإلى فيتنام ووصل 
 .البلدين الجديدين

———————— 
 :    أنظر 22

I. Mamic: Implementing codes of conduct: How businesses manage social performance in global 
supply chains (Geneva, ILO, 2004). 
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 ٣٤-٢اإلطار 
 السالمة والصحة المهنيتان في االقتصاد غير المنظم

وموجهة نحو العمل قائمة على المشارآة شرق آسيا دون اإلقليمية، تم تنفيذ برامج منطقة في 
وتضمنت المجموعات . للوصول إلى العمال في االقتصاد غير المنظملمهنيتين بشأن السالمة والصحة ا

جمهوریة الو الدیمقراطية  ومواقع البناء الصغيرة في آمبودیا وتایلند في المنزلالمستهدفة العمال في 
 عامل في ١٫٠٠٠تم تدريب حوالي و. آمبودیا والعمال األطفال في الشعبية ومنغوليا وتایلند وفيتنام

 برنامج  في إطار عامل وصاحب موقع بناء صغير١٫٠٠٠وحوالي ) معظمهم من النساء(منزل ال
 ٣٠٠وتم رصد حوالي . تحسين العمل في ورش البناء الصغيرةبرنامج تحسين العمل لبيوت آمنة و

بوضع وتنفيذ أساليب عملية للسالمة جرى تدريبهم آمدربين، محليون أشخاص قام و. طفل عامل
وتضمنت تلك . يتين للوصول إلى أماآن العمل المستهدفة في االقتصاد غير المنظموالصحة المهن

 تحسين مرافقالمواد الخطرة وأآثر أمنًا لمناولة  األدوات الثقيلة وأساليب تسهيل مناولةاألساليب 
 . الرعاية ذات الصلة بالعمل

والصحة العمال بنشاط في برامج السالمة منظمات شارآت منظمات أصحاب العمل وو
وأصبح ممثلوها مدربين في مجال السالمة والصحة المهنيتين وقاموا بإعداد دورات تدريبية . المهنيتين

مبادرة لتعزيز ال اتحاد نقابات العمال في منغوليا اتخذعلى سبيل المثال، و. للمجموعات المستهدفة
 .منغوليافي التدريب في مجال السالمة والصحة المهنيتين في مواقع البناء الصغيرة 

كلفة من توآان من السهل تحقيق النتائج بسبب الترآيز على إجراءات بسيطة وعملية وقليلة ال
شارك العديد من أماآن العمل في االقتصاد غير و. جانب العمال والمديرين والعاملين لحسابهم الخاص
بون محليون بتدريب على سبيل المثال، قام مدرو. المنظم في عمليات التحسين بمبادرة خاصة منهم

على برنامج تحسين  التدريب األولي من شهرين بعد، آمبودیا عامل في المنزل في ٢٠٠أآثر من 
 نهج تدريب بسيطة بفضلإنجاز ذلك وقد أمكن . العمل لبيوت آمنة، في حلقة عمل لتدريب المدربين

 .لمحليينوموجهة نحو العمل دعمت المبادرات المحلية القائمة وعززت شبكات الناس ا

 

 ٣٥-٢اإلطار 
 السالمة والصحة المهنيتان في صناعة إعادة استخدام السفن القدیمة

  يقعحاليًا،و. التدوير وإعادة الفضالت السفن جزء من النظام العالمي للتخلص من كسيرإن ت
 بنغالدیش والهند من صناعة إعادة استخدام السفن القديمة في أربعة بلدان فقط هي في المائة ٩٢

عد يأن الدولي  العمل كتب، أقر مجلس اإلدارة أنه ينبغي لم٢٠٠٠عام وفي . وباآستان والصين
الظروف المحلية بهدف تحضير مدونة شاملة حول السالمة المكيفة  أفضل الممارسات  عنمجموعة

 يكتب العمل الدولوآمتابعة لقرار مجلس اإلدارة، نظم م.  السفنصناعة تكسيروالصحة المهنيتين في 
وقد .  بنغالدیش والهند وباآستانفياآلمن  السفن والعمل كسير العمل الوطنية حول تحلقاتسلسلة من 

منظمات ممثلون عن  السفن ومالك منشآت تكسير العمل هذه ممثلون عن الحكومات وحلقاتحضر 
 في مجال العمال وآان الهدف منها وضع أساس مشترك للتفاهم بين الهيئات المكونة الوطنية والخبراء

السالمة والصحة المهنيتين وإيجاد حلول ممكنة واالتفاق على مجاالت األولوية للتدخالت القائمة على 
 .المشاريع
بتنفيذ مشروع إعادة استخدام السفن القديمة الدولية  هذه التطورات، تقوم منظمة العمل لمتابعةو

 من البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة هذا المشروع ممولو. بنغالدیش وال يضر بالبيئة في آمنبشكل 
ووضع على المستوى األعلى لقضايا السياسية لمع إطار زمني لمدة ثالث سنوات ويهدف إلى معالجة 

ويشمل ذلك . أطر للتخطيط والتطوير المحلي التشارآي لصناعة إعادة استخدام السفن القديمة في البلد
سفينة إلى البر ومرحلة الجنوح نفسها ومرحلة إعادة  مرحلة ما قبل جنوح البإجراءاتمسائل تتعلق 

التدوير، وتقليل التلوث البيئي إلى أدنى حد ومعالجة مسائل السالمة والصحة المهنيتين في صناعة 
آما يتوقع المشروع أن يتوسع التدريب ليشمل المفتشين الحكوميين . إعادة استخدام السفن القديمة

ومن المتوقع أن توفر الدروس المستفادة من . ل في هذه الصناعةوأصحاب العمل والمشرفين والعما
 .هذا المشروع رؤية مفيدة لمخططي السياسات في بلدان أخرى مشارآة على النحو نفسه
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 ٣٦-٢اإلطار 
 برنامج تحسين المعامل

في  العمل وزارة بتمويل من ٢٠٠٢مايو / أيار في سري النكابدأ برنامج تحسين المعامل في 
 يقوم علىالمشورة /  للتدريبنموذجيوبرنامج تحسين المعامل عبارة عن نهج . يات المتحدةالوال

والهدف من .  في مجاالت تغطيها آل وحدة المعملصفوف تدريبية قصيرة المدة تتبعها مشورة داخل
ذلك محاولة الربط بين ممارسات اإلدارة الجيدة وبين ممارسات العمل الجيدة، وتغطية المواضيع 

ألساسية مثل اإلنتاجية والنوعية باإلضافة إلى المواضيع ذات الصلة بالعمل مثل الحوار االجتماعي ا
الهام، وقد جرى الترآيز على قطاع صناعة األلبسة . وحقوق العمال والتمييز والسالمة والصحة

 في  معمًال آخر١٢ في المرحلة األولى و، عامل٢٠٠٠ و١٥٠معامل تستخدم بين بمشارآة ثمانية 
وشملت النتائج . عامل ١٧ ٠٠٠ ويزيد مجموع العمال في المعامل العشرين عن. المرحلة الثانية
 :األساسية ما يلي

العمال حول اإلدارة واإلدارة في المعمل وتعزيز حوار حقيقي بين العمال وتحسين العالقات بين  
 .مجموعة من القضايا المتعلقة بالسالمة والصحة وظروف العمل

 .ين ظروف العمل والسالمة والصحة للعمال وتحسين نظم إدارة الموارد البشريةتحس 
 إثناء عملية  في المائة٢٥  تفوقتم الحد من الشوائب بنسبة(الحد من الشوائب في النوعية  

آما تم إدخال نظم لمراقبة النوعية في . الدقيقة /وتخفيض متوسط التكلفة) الصنع وفي نهايتها
 .انت تفتقر لمثل هذه النظمالمعامل التي آ

وقد خفضا العاملين ومتوسط التغيب  تغّيرأثرت العالقات الجيدة مع الموظفين على متوسط  
 . على التوالي في المائة٣٤ و في المائة٢٦بمعدل 

الدقيقة من  /كلفة الفعليةت زيادة ناتج آل عامل إلى خفض الوقد أفضت. زيادة مستويات اإلنتاجية 
 .الدقيقة/ دوالر أمريكي٠٫٠٧٠٨ دوالر أمريكي إلى ٠٫١٢٥٥ج من متوسط يبلغ حيث اإلنتا

 الشرآاء االجتماعيين الذين دعموا عملية التنفيذ استشارةفي المرحلة األولى من البرنامج، تم و
أصبح اتحاد أصحاب العمل في سيالن فأما في المرحلة الثانية، .  الدوليةالتي تضطلع بها منظمة العمل

نقابات العمال ومنظمة عن  من لجنة توجيهية ضمت ممثلين عن أصحاب العمل وبإرشادلة المنفذة الوآا
 يزمع جديدة من البرنامج بأعداد جولةيقوم حاليًا اتحاد أصحاب العمل في سيالن و.  الدوليةالعمل

 . ها في المستقبل القريبنفيذت
نة الدولة السويسرية للشؤون  وأمافي الواليات المتحدة الدولة إدارةبدعم إضافي من و

، مع األخذ بعين االعتبار فيتناماالقتصادية بدأ برنامج تحسين المعامل بين العمال واإلدارة في 
 واستنادًا إلى استنتاجات األبحاث التي اضطلعت سري النكاتوصيات التقييم متوسط األجل الذي بدأ في 

 يتراوح عدد نشأة م١٢ بمشارآة ٢٠٠٤يوليه / ي تموزبدأ التنفيذ الفعلي فو.  الدوليةبها منظمة العمل
 وزارة العمل والمعوقين والشؤون االجتماعية وغرفة التجارة أما .عامل ٢٧٠٠ و١٣٠العمال فيها بين 

 علىفي الحصول على الموافقة فقد ساعدت جميعها والصناعة الفيتنامية واالتحاد العام للعمل في فيتنام 
 بكثير من ، الشريك السابق في المشروع، بوصفهاتجارة والصناعة الفيتناميةعملت غرفة الو. برنامجال

.  عملية التنفيذ، بما في ذلك اختيار المعامل وتنظيم الحلقات الدراسية بشأن التدريبطوالالنشاط 
وبالرغم من المدة القصيرة للتنفيذ، حصلت تحسينات في الحوار االجتماعي من خالل إنشاء فريق 

 أفيد عن تحقيقآما .  في آل معمل من المعامل المشارآةإلدارةا/ عامل يجمع بين العماللتحسين الم
 .ظروف العمل واإلنتاجية والسالمة والصحةفي تحسينات 

 یدة سدواإلدارة ال  الحقوق في العملإرساء
ة أشار المندوبون إلى االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر إلى أهمية معايير العمل الدولي

 تجعل تشريعاتها تتمشى مع مبادئ االتفاقيات األساسية وأن إلى أنجميع الدول األعضاء "ودعوا 
تتخذ خطوات ترمي إلى التصديق على هذه االتفاقيات، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وأن تطبقها 

 على اتخاذ حثواا و المندوبون إلى التباين بين تصديق االتفاقيات األساسية وتنفيذهارشأو. "تطبيقًا تامًا
 لسياسة وضع باالستعراض الجاريآما رحب المندوبون . التدابير الضرورية للتصدي لهذه القضية

إال أنه قد يكون من المفيد، توخيًا لتسهيل هذه العملية، إتباع نهج منطقي يرآز على ". المعايير
 ".مراجعة المعايير القائمة فضًال عن وضع معايير جديدة ذات صلة

على أهمية معايير العمل بدورها  للعولمة اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعيدت شدو
والحقوق  إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئكنة التي يروجها الدولية، استنادًا إلى الحقوق المّم
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والرسالة . ةلتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازن، آأداة حكم ١٩٩٨ لعام األساسية في العمل
من  –  مستويات المجتمعجميع على اإلدارة السديدةأن "هي العالمية  اللجنة التي توجههاالرئيسية 

 من األمور الضرورية –  االجتماعياإلنصاف سيادة القانون والديمقراطية وحقوق اإلنسان وحيث
ة على حد لفاعلة الخاصألطراف اوا  للدولة المساءلة العامةفهي تكفل.  ومنتجةمنصفةعملية عولمة ل

  .٢٣ " فعالية األسواقسواء، وآذلك
 سيادة القانون على إرساءعن مساعدة البلدان في اإلقليم الدولية لم تتوقف منظمة العمل 

أوًال، من الناحية التشريعية، لقد ارتفع عدد الدول . والحقوق في العمل من خالل عدد من الوسائل
ت الثماني األساسية لمنظمة العمل الدولية، آما يبدو في الملحق األعضاء التي صدقت على االتفاقيا

ریة الجمهوریة العربية السوفيجي وإندونيسيا وبابوا غينيا الجدیدة وسري النكا ولقد صدقت و. ٤
 تطبيق االتفاقيات الصينباإلضافة إلى ذلك، أعلنت .  جميعهاعلى االتفاقيات الثماني األساسيةواليمن 

 إلى مجموعة الدول منغولياستنضم و. ، الصينمنطقة ماآاو اإلداریة الخاصةية على الثماني األساس
 ٢٠٠٥مارس / آذار في برلمانها، بعد أن أعلن  جميعهااالتفاقيات الثماني األساسيةالتي صدقت على 

 .١٠٥ ورقم ٢٩االقتراح القاضي بالتصديق على االتفاقيتين رقم يوافق على أنه 
  لمنظمة العمل ذات األولويةزال بطيئًا جدًا فيما يتعلق باالتفاقيات األخرىإال أن التصديق ال ي

) ٨١رقم  (١٩٤٧ واتفاقية تفتيش العمل، ،)١٢٢رقم  (١٩٦٤، السيما اتفاقية سياسة العمالة، الدولية
 ،)١٢٩رقم  (١٩٦٩، )الزراعة( واتفاقية تفتيش العمل ،)١٩٩٥عام التابع لها بروتوآول الو(

 ).١٤٤رقم  (١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(لمشاورات الثالثية واتفاقية ا
ال تزال تواجه تحديًا رئيسيًا في مساعدة الدولية ومن غاية األهمية أيضًا أن منظمة العمل 

أن في القوانين والممارسات الوطنية وتتجلى تمامًا  المبادئ والحقوق األساسية على أن تجعلالبلدان 
ال يزال تطبيق و. ا الدولية وتجعل معايير العمل الدولية نافذة المفعول بشكل آاملتنفذ فعًال التزاماته

من الواضح أن اعتماد أو تعديل قانون و.  المؤسسيمهذه االتفاقيات متفاوتًا ويتطلب المزيد من الدع
 واإلدارة مرحلة أولى في دعم سيادة القانون والعمل بما يتالءم مع االتفاقيات المصدق عليها ه

 : منهاإال أن االمتثال لقانون العمل يتوقف على عدد من العوامل األخرى. السديدة
ويتم ذلك عادة من خالل . الشرآاء االجتماعيون على قانون العمل وأن يدعموهطلع جب أن يي 

في اإلقليم، تقوم إدارات عمل و. إشراك الشرآاء االجتماعيين عن آثب في عملية االعتماد
هذه إدارة  عمليات التشاور الثالثية ظل غير مهيئة إلدارةدور حمائي فقط وت بآثيرة للغاية

 ؛مشاريع القوانين على سوق العملآثار منتظمة أو الستعراض 
 أن تكون قادرة على توفير المشورة العملية وتنفيذ القانون  من تفتيش العملال بد إلدارات 

قد يؤدي بروز اتجاه يعهد بوظائف و. اف في نهاية المطبشكل عادل تحت المراقبة القضائية
وجهة نحو متفتيش العمل إلى أطراف فاعلة من القطاع الخاص، السيما في الصناعات ال

 ؛ قانون العملظروف المساواة التي يفترض أن يهيئهاالتصدير، إلى تشويه 
لزمها  أن يسّهل العمليات السوقية من خالل وضع الحدود التي تست منقانون العملال بد ل 

العمل إلى األطراف الفاعلة لقاء سعار األالمصلحة العامة ومن خالل إيالء مهمة تحديد 
أما آل ما هو أضيق نطاقًا من المصلحة العامة فيجب أن تكّيفه ). أصحاب العمل والعمال(

ال و. قوى السوق من خالل اتفاقات جماعية يتم التفاوض بشأنها بحرية عند مختلف المستويات
 عدم قدرتها على يؤدي في آسيا والمحيط الهادئ ومتطورةلمفاوضة الجماعية غير تزال ا

 معايير العمل لتقنين الضغوط إلى تكثيفاستكمال التشريعات الخاصة بالعمل بشكل مفيد 
 .  أن تكون عليهنبغيبالتالي أآثر صرامة وأقل واقعية مما ييجعلها و

لمساعدة لتطبيق االتفاقيات المصدق عليها، بما في االدولية تقديم منظمة العمل تواصل ، ثانيًا
في و.  لتشريعات العمللنهائي، تم إعداد المشروع افيجيفي و.  تشريعات العملاستعراضذلك 
، أعدت التقارير النهائية في مجاالت التغيير وآيریباتيوجزر مارشال وفانواتو غينيا الجدیدة  بابوا

 في االستعراضأخذ و. ى مع االتفاقيات المصدق عليهافي تشريعات العمل بما يتماشالالزمة 
قانون األسرة في فيجي مشروع االعتبار جميع قوانين العمل القائمة والعناصر الجديدة، مثل 

والتحرش الجنسي في بابوا غينيا الجديدة والتمييز في االستخدام والمهنة في فيجي وبابوا غينيا 
———————— 

ة،   23 اعي للعولم د االجتم ة بالبع ة المعني ة العالمي ة   اللجن ة عادل ع: عولم رص للجمي وفير الف ل  (ت ب العم ف، مكت جني
 .٣٤، الفقرة )٢٠٠٤الدولي، 
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إدارات  وة بعمل األطفال في فيجي، فيما تم تحسين سياستم تحسين األحكام المتعلقةو. الجديدة
 ألنه جمع ناجحًا تشريعات العمل اعتبر استعراضبالنسبة لفيجي، و. االستخدام في بابوا غينيا الجديدة

العمال ولجنة منظمات ما بين أطراف آانت متباعدة في السابق وهي منظمات أصحاب العمل و
والمنتدى الدستوري للمواطنين وغيرها من المنظمات غير  مرأةحقوق اإلنسان وحرآة حقوق ال

في بابوا غينيا و. الحكومية البارزة، بهدف التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن قوانين العمل الالزمة
 تستدعي التي المجاالتوآيريباتي، تم التوصل إلى اتفاق واسع حول وجزر مارشل وفانواتو الجديدة 

 .في تشريعات العمل إجراء التغييرات بشأنها
. ٢٠٠٤-٢٠٠١ اتفاقية خالل الفترة ١٧  ما مجموعهفي الدول العربية، تم التصديق علىو

ز تقدم في اعتماد التغييرات الضرورية في التشريعات الوطنية وفي تطبيق االتفاقيات المصدق حروأ
لسوریة وقطر األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرین والجمهوریة العربية اعليها في 

آما اتخذت تدابير بشأن اإلصالحات القانونية . والكویت ولبنان والمملكة العربية السعودیة واليمن
 والمفاوضة النقابيةحرية ال بالمبادئ والحقوق األساسية في العمل بما في ذلك  معظمهايتعلق

. نشاء نقابات عمال حرةفي البحرين، مثًال، عّدل الدستور واعتمد قانون جديد يسمح بإو. الجماعية
البحرين والمملكة العربية اإلمارات العربية المتحدة و في النقابيةحرية الآما اعتمد تشريع جديد بشأن 

األردن واإلمارات العربية المتحدة والعراق وعمان وقطر  قانون العمل في وجرى تنقيح. السعودية
الجمهورية العربية مارات العربية المتحدة واإلوأنشئت جمعيات نسائية في . والكويت ولبنان واليمن

 .عمانالسورية و
.  بعد مشورة تقنية من منظمة العمل الدولية١٩٩٩، تم تعديل قانون العمل لعام منغوليافي و

، قدمت منظمة العمل المساعدة في صياغة مراسيم تنفيذية حول عمل األطفال الخطر آمبودیافي و
، قدم المكتب فيتنامفي و. القانونيللسن ل دون الحد األدنى  المسموح به لألطفاالخفيفوالعمل 

المشورة بشأن مرسوم يضع اإلطار للمشاورات الثالثية ويمّهد الطريق أمام تصديق اتفاقية 
، الهند ، أندرا براديشواليةفي و). ١٤٤رقم  (١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(المشاورات الثالثية 

، تایلندفيما يخص و. ى صياغة مشروع قانون بشأن عمل األطفالعلالوالية ساعد المكتب حكومة 
طلبت ، )١١١رقم  (١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(تنوي التصديق على اتفاقية التمييز التي 

 من شأنها أن تعزز التدابيرالحكومة من منظمة العمل الدولية مساعدتها في إعداد مجموعة من 
 المراجعة القانونية التدابيروتشمل هذه . تمييز في مكان العملقدرتها على إدارة ورصد ومعالجة ال

 مؤشرات إحصائية حول التمييز والتنسيق والتعاون فيما بين الوآاالت لوضع أطر وطنية وضعو
،  تایلند وفيتنامفيو. بشأن المساواة في االستخدام والمهنة، وأبحاث مستهدفة وتعبئة اجتماعية

 إدارات أدت أو من شأنها أن تؤدي إلى مشاريع لعدة سنوات لتعزيز أجريت مراجعات لتفتيش العمل
 .تفتيش العمل
عزيز حسن  الوعي والتأييد لتإذآاءبحوث والعن إجراء الدولية  لم تتوقف منظمة العمل ثالثًا،

عن العمل اجتماع آبار المسؤولين خالل أنه مثًال، ومن ذلك . وتنفيذ معايير العمل األساسيةفهم 
، طلب من منظمة العمل ٢٠٠٣مايو / أيارالذي انعقد في إندونيسيا في  ،آسيا أمم جنوب شرقلرابطة 
 على االتفاقيات األساسية، ليكون آسيا رابطة أمم جنوب شرقبلدان لتصديق تقييمًا  "قدمأن تالدولية 

داد مذآرة تم إعاستجابة لهذا الطلب، و. "لهذه الرابطة ما تستند عليه لتحديد وبناء مجاالت القوة
عن العمل آبار المسؤولين في اجتماع المناقشات آانت الموضوع االفتتاحي الذي استهل  ٢٤إعالمية

 نظروأساسًا لمزيد من ، ٢٠٠٤مايو / أيار في بروناي في ، المعقودآسيا لرابطة أمم جنوب شرق
الدولية العمل واقترحت منظمة .  تصديق االتفاقيات األساسيةفي آسيا رابطة أمم جنوب شرقبلدان 

أنها ستقدم المساعدة التقنية فيما يتعلق بتصديق وتنفيذ االتفاقيات، بناء على طلب من الدول األعضاء 
 .آسيا رابطة أمم جنوب شرقفي 

 دراسات حول العمل الجبري آخطوة أولى باتجاه مساعدة  الدولية بدعم منظمة العملوتقوم
وقد .  للتحضير للتصديق على اتفاقيات العمل الجبري)٣٧-٢اإلطار ( فيتنام ومنغوليامثل بلدان 

تصديق على االتفاقيتين بال ٢٠٠٥مارس / آذارساهمت هذه الدراسات في قرار حكومة منغوليا في 
 .١٠٥ ورقم ٢٩رقم 

———————— 
ة    مذآرة إعالمية حول الدول األعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا         : مكتب العمل الدولي      24 ايير العمل الدولي  ومع

 ).٢٠٠٤نوفمبر / عة، تشرين الثانيبانكوك، مراج(
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 ٣٧-٢اإلطار 
 التحضير للتصدیق على اتفاقيات العمل الجبري

ساعدتها للتصديق على االتفاقيات  من منظمة العمل الدولية ممنغوليا، طلبت حكومة ٢٠٠١في 
 ١٩٧٣اتفاقية الحد األدنى للسن، : الثالث المتبقية من االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية وهي

 ١٩٥٧واتفاقية إلغاء العمل الجبري، ) ٢٩رقم  (١٩٣٠واتفاقية العمل الجبري، ) ١٣٨رقم (
 األولية أن من الممكن أال تكون أشكال العمل خالل المشاوراتوأفادت المسائل المثارة ). ١٠٥ رقم(

أن ، و قانونًا في االقتصاد المرآزي الموّجه قد اختفت آليًا بالرغم من بطالنهاالتي آانت سائدةالجبري 
واقترح . من الممكن أن تكون قوى السوق الرأسمالية قد أطلقت العنان ألشكال جديدة من العمل الجبري

 للتصديق مهيئًاالبلد بحيث يصبح م طبيعة ونطاق العمل الجبري في منغوليا المكتب إجراء دراسة لتقيي
 اختصاصات اعتمدت ناقشت و٢٠٠٢ هيولي/ تموز عمل وطنية ثالثية في حلقةعقدت و. على االتفاقية

دراسة من شأنها أن تنظر في مسائل مثل العمل الجبري للسجناء والعمل الجبري آوسيلة من وسائل 
على مدار سنة، قام فريق من الباحثين و. اإللزامية التهذيب والخدمات المجتمعية التأديب وإعادة

سجون والتعاون مع القضائية والتحدث إلى مديري الدعاوى الالوطنيين بجمع التشريعات واسترجاع 
آما قدم . لمنشآتاتحاد أصحاب العمل في منغوليا، بهدف تقييم استخدام الوقت اإلضافي الجبري في ا

، خدمات المشورة التقنية على أساس تب، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في منغولياالمك
 التي توصلت إليها الدراسة وأوصت بأن لنتائج أيدت ا٢٠٠٤في ثالثية عمل حلقة عقدت و. منتظم

اقيات، على اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في منغوليا العملية المؤدية إلى التصديق على االتفتترأس 
 الحكومة لمتابعة ها اتخذتمدى التدابير التيأن تدرج هذه اللجنة في تقريرها السنوي فصًال حول تقييم 

 .الدراسةنتائج 
 ٢٩، أعلنت حكومة منغوليا قرارها بالتصديق على االتفاقيتين رقم ٢٠٠٥مارس  /في آذارو

 .١٠٥ورقم 

 إعالن المبادئ والحقوق  بالنواحي القانونيةاإللمامروجت حمالت زيادة الوعي والتأييد ووقد 
 فرصة ممتازة للتفاعل الهندووفرت مثل هذه األنشطة في . األساسية في العمل آأساس للعمل الالئق

استراتيجية وضع الصريح بين الهيئات المكونة وغيرها من أصحاب المصلحة، وساعدت على 
تقّدر على نحو أن اعت الهيئات المكونة من استطو. وخطة عمل لمزيد من التنفيذ الفعال لإلعالن

فهم آيف يمكن أن ت ومن  لديهاالدور الفعال المحتمل لإلعالن في عملية وضع السياساتأفضل 
االقتصادي في آال االقتصادين  ترجمة ذلك عمليًا إلى إجراءات ملموسة على المستوى االجتماعي

 .المنظم وغير المنظم
تایلند وجمهوریة الو ع منظمات أصحاب العمل في  منظمة العمل الدولية موتعمل

 لزيادة الوعي بين أعضائها بشأن أهمية االمتثال لمعايير العمل الدیمقراطية الشعبية وفيتنام والصين
األساسية بهدف النفاذ إلى األسواق العالمية في طور التوسع، باإلضافة إلى استراتيجيات مثل اعتماد 

رها من تدابير المسؤولية االجتماعية للشرآات التي تروج مواطنة مبادئ االتفاق العالمي وغي
 . التشريعات الوطنية القائمةتنفذالشرآات الجيدة و

 بشأن ثقيفعمل لترويج البحوث والتال، تم إطالق مشروع قانون ٢٠٠٣في أواخر عام و
 المهنية في آسيا، معايير العمل الدولية والمبادئ األساسية لمنظمة العمل الدولية بين المجموعات

  متعدد األطراف-ثنائي  البرنامج الفي إطارن، وذلك ين والبرلمانيين والقضاة والمحامياألآاديميآ
انتهت المرحلة األولى من المشروع في آانون و.  الدوليةمنظمة العمل والمشترك بين اليابان

بكة في المرحلة الثانية عام تم تعزيز الشو. إنشاء شبكة خاصة بقانون العملب ٢٠٠٣ديسمبر  /األول
الصين : ، من خالل سلسلة من الحلقات الدراسية الوطنية في الدول المشارآة التالية٢٠٠٤

ال تشمل الخطط و. وأندونيسيا واليابان وجمهوریة آوریا وماليزیا والفلبين وسنغافورة وتایلند
 .آسيا جنوبيالمستقبلية توسيع الشبكة حتى 

الدولية تقوم على  منظمة العمل  بسيادة القانون واإلدارة السديدة، فأنتوخيًا للنهوض رابعًا،
خدمات ال تطوير هياآلها وتقديم االتحادات ومنظمات أصحاب العمل في وجه الخصوص بمساعدة

 والمفاوضة الجماعية النقابية والحق في التنظيمحرية البالرغم من أن  -صلة إلى األعضاء الذات 
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آما آانت المساعدة التي . ٢٥في بعض البلدان، آما أشرنا إلى ذلك في السابقالجدل   تثيرلتزا ال
همية بهدف وضع أسس األ ر نفسه منقدعلى الللمؤسسات العامة الدولية قدمتها منظمة العمل 

 مثًال، ساعدت منظمة العمل. المشورة والمصالحة والتحكيموتفتيش العمل ومحاآم العمل خدمات 
 . لتعزيز إدارة العمل والعالقات الصناعية)٣٩-٢اإلطار ( وآمبودیا )٣٨-٢ر اإلطا( الهند الدولية

 ٣٨-٢اإلطار 
 تعزیز إدارة العمل في الهند

حكومة   الدوليةلذا، ساعدت منظمة العملو.  على اإلدارة الفعالة للعملاإلدارة السديدةستند ت
 :يلي  على ماالتدابير تشملعلى تعزيز إدارة العمل من خالل عدد من الواليات  وحكومات الهند

 .برامج التدريب لتحديث نظام تفتيش العمل وتوسيعه ليشمل االقتصاد غير المنظم 
 النواتج الدولية حول مسائل العالقات الصناعية بهدف تدريب المسؤولين إدماجتقاسم الخبرات و 

التحرر االقتصادي عن المصالحة على تحسين مهاراتهم في وجه التحديات الجديدة التي يسببها 
 .في الهند

 تدريب قضاة محاآم العمل والمسؤولين عن المحاآم عن طريق محاآم العمل قوية لتأنشطة 
 .فعالة في نزاعات العملو إلصدار أحكام آفؤةالصناعية 

لشعب بهدف تسوية الدعاوى اترويج نظم بديلة لحل النزاعات، السيما من خالل إنشاء محاآم  
 .االنتظار من فترات بسرعة والتقليل

في محاآم العمل آمرجع اآلخرون يستخدمه القضاة والممارسون " دليل قضائي"إعداد  
 .لإلجراءات والممارسات

 .إدارة العمل حتى تشمل العمال في االقتصاد غير المنظمنطاق توسيع بشأن إجراء دراسات  

 

 ٣٩-٢اإلطار 
  في آمبودیاإنشاء مجلس تحكيم العمل

 .جماعيةعمل  نزاعات تسوية على آمبودیامستقل للعمل في ثالثي شاء مجلس تحكيم ساعد إن
قضية  ١١٣، تلقى المجلس ٢٠٠٤أغسطس /  آب٣١ و٢٠٠٣مايو /  أيار١ بينومنذ بدأ المجلس عمله 

عامل  ١٢٠ ٠٠٠  منشآت تستخدم أآثر منيضم الملبوسات، الذي من قطاع، السيما صناعية
ونتيجة . وقد تم معالجة حوالي ثلثي القضايا بنجاح).  منهم من النساءئة في الما٩٠يقرب من  ما(

 العمال آالفلألعمال التي اضطلع بها المجلس، تم تجنب عدد من اإلضرابات أو حّلها طوعيًا واستفاد 
وقد نجح .  وحصلوا على ظروف أفضل للعمل ووظائف أآثر أمنًاالمنتهكةلحقوق عن امن التعويضات 

 :ا يلي مالمجلس في
 ؛التوفيقالجماعية من خالل العمل فض نزاعات  
  تحكيمية؛قراراتمن خالل إصدار  الجماعيةالعمل فض نزاعات  
 ؛في النزاع نظر المجلس أثناء اإلضرابات واإلغالقات التعجيزية وقف مؤقتة لقراراتإصدار  
الوطن، وبالتالي إدخال أو /وضع اجتهادات وحلول نموذجية يمكن تنفيذها على صعيد القطاع و 

وهذا األمر أهم ما يكون في قطاع صناعة الملبوسات (للتنبؤ في النظام القضائي القابلية عنصر 
 ؛) الوحيد واألآبر لمداخيل التصدير في آمبوديا المصدرالذي يعتبر

  تساعد على توضيح مبادئ القانون؛مّسوغةإصدار قرارات  
 .راته متاحة للجمهورإضفاء الشفافية من خالل جعل قرا 
 النظام القضائي بكامله إلى مجال العمل، فهو يمكن أن ينفذ على أثر مجلس التحكيم قتصرال يو

ومستمر  بدور بارز يتمتع باألهلية للقيام –  آونه مؤسسة نموذجية للعدالة-ومجلس التحكيم. في آمبوديا
 .في آمبودياقدمًا  اإلصالح القانوني والقضائي دفعفي 

———————— 
 .تعزيز الهيكل الثالثي والحوار االجتماعييرد وصف لذلك في القسم أدناه حول     25
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 بذلت منظمة العمل الدولية جهودها لتعزيز العالقات بين العمال واإلدارة في مكان سًا،خام
ففي حين قد تبين األطر . العمل، وبالتالي لتحسين االمتثال لمعايير العمل األساسية ولظروف العمل

 آيف انضمت المنظمات الخاصة إلى الدول ذات السيادة في سعيها إلى تحقيق ٤٢-٢ إلى ٤٠-٢من 
المبادئ والحقوق األساسية في العمل، يجدر التشديد على أنه جرت عملية ثالثية لبلورة األفكار 
واالعتماد الديمقراطي في هذه األمثلة بالذات، وبمساعدة منظمة العمل الدولية، وتقوم المبادرات على 

نظم رآات وهي  المسؤولية االجتماعية للش نظم التمييز بينها وبينوينبغي. قانون العمل الوطني
 .٢٦متثال للتشريعات الوطنية القائمةمتبعة بهدف اال وليست بحتطوعية 

 ٤٠-٢اإلطار 
 تحسين ظروف العمل في قطاع الملبوسات في آمبودیا

 نظام رصد موثوق وشفاف في الواليات المتحدة إلنشاءاتسم المشروع الممول من إدارة العمل 
تطلب . ، بالكثير من االبتكار والنجاحآمبودیا في التصديرومستقل يشمل جميع مصانع ملبوسات 

لدى  للرصد المستقل للخضوعالحكومة من جميع المصانع التي تملك رخص تصدير أن تسجل نفسها 
مشروع وهم شرآاء نشطون في لل االستشاريةلجنة الإن الشرآاء االجتماعيين أعضاء في . لمشروعا

 .يذالتخطيط االستراتيجي وبناء القدرات والتنف
معايير العمل األساسية ب بالتقيد من خالله المصانع الذي تقوم المنتظمباإلضافة إلى الرصد 

 يتم تصميمها لتحسين ،وظروف العمل، يشمل المشروع أنشطة تتصل باإلصالح وبناء القدرات
ارة إلدوالتوصل إلى وضع يعود بالفائدة على آل من ا. ظروف العمل والنوعية واإلنتاجية في المعامل

والمستفيدون الرئيسيون . أساسي للمشروع والمفتاح لنجاح طويل األمدمكّون والعمال هو عامل 
.  عامًا٢٥ و١٨ منهم من النساء، تتراوح أعمارهن بين  في المائة٩٥عامل،  ٢٧٠ ٠٠٠  حوالييبلغون

 :وتشمل النتائج األساسية ما يلي
ل األساسية وظروف العمل في معامل صناعة معايير العمالتقيد بالتحسن البارز والمستمر في  

 .الملبوسات في آمبوديا
دراسة وذآرت .  المنسوجات المتعددة األليافاتفاقفترة ما بعد  التنافسية في القدرةاإلبقاء على  

 آالعنصر األآثر آمبودیااستقصائية للبنك الدولي بشأن المشترين الدوليين، معايير العمل في 
 . ذلك إلى مشروع منظمة العمل الدوليةعزتر، وأهمية في هذا القرا

 تحسينات واضحة في ظروف العمل والنوعية تحقيقفي برنامج اإلصالح الرائد، تم  
 من تحسن  في المائة٤٣على سبيل المثال، أسند معمل واحد إلى المشروع و. واإلنتاجية
 . زيادة األجور من في المائة١٧ من تخفيض ساعات العمل و في المائة١٦اإلنتاجية و

ي مفوض التجارال حضره رئيس البنك الدولي و٢٠٠٥فبراير / في اجتماع عقد في شباطو
لمناقشة مستقبل صناعة الناشط المعني بمبادرة اإلنصاف العالمية  لالتحاد األوروبي والفريق السابق

، أعلنت حكومة يافترتيب المنسوجات المتعددة األل ما بعدتصدير الملبوسات في آمبوديا في المرحلة 
أنه سيتم توسيع مشروع قطاع الملبوسات ليصبح مشروع معامل أفضل الدولية آمبوديا ومنظمة العمل 

 آعضو جديد في حدها التنافسيلمحافظة على على اوالهدف من ذلك هو مساعدة آمبوديا . في آمبوديا
. ولية التي ترصدها هيئة مستقلةاالمتثال لمعايير العمل الدتحسين منظمة التجارة العالمية من خالل 

 على شبكة الويب باللغات اإلنكليزية والصينية ًا قائمًا المشروع الجديد نظام رصد جديدعتمدسوف يو
أو معايير العمل الدولية والكميرية، لتسليط الضوء عما إذا آانت معامل صناعة الملبوسات تحترم 

التحسينات في ببالنسبة للمنتجين في آمبوديا  التي ربطت حصصها الوالیات المتحدةإن . هاتنتهك
 ولكنها شددت على ضرورة ،معايير العمل، أظهرت تفاؤًال فيما يتعلق بمستقبل قطاع الملبوسات

 .إصالح النظام القانوني في سبيل زيادة ثقة المستثمرينعلى معالجة الفساد و
 

———————— 
في السنوات األخيرة، قامت المنشآت وسالسل التوريد الدولية بوضع مجموعة واسعة من المبادرات االقتصادية     26

وآثير من نظم المسؤولية االجتماعية للشرآات التي .  المجتمع المدنيواالجتماعية والبيئية، أحيانًا تحت ضغط منظمات
واالتفاقات اإلطارية بين نقابات SA 8000 تشمل مدونات السلوك المؤسسي وخطط اعتماد وإصدار الشهادات مثل 

وفي حين أن . ئمة هي طوعية وال تسعى إلى االمتثال للتشريعات الوطنية القا-العمال الدولية والشرآات متعددة الجنسيات
لمبادرات المسؤولية االجتماعية للشرآات القدرة على إجراء مساهمة ضرورية لتحسين الممارسات في مكان العمل في 

انظر . الدول النامية وزيادة وعي العمال بشأن الحقوق، فإنها تستطيع فقط أن تستكمل قانون العمل وينبغي أال تحل محله
 مذآرة إعالمية حول الدول األعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا  الدولي،على سبيل المثال، مكتب العمل

)ASEAN (ومعايير العمل الدولية) مجلس : وأيضًا مكتب العمل الدولي) ٢٠٠٤نوفمبر / بانكوك، مراجعة، تشرين الثاني
نوفمبر / ن الثانيمحدثة في تشري (٢٠٠٣مارس / ، جنيف، آذار٢٨٦  الدورة GB.286/WP/SDG/4  اإلدارة، الوثيقة

٢٠٠٣.( 
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 ٤١-٢اإلطار 
 ل واإلدارةتنفيذ معایير العمل من خالل التعاون بين العما

االتفاقيات األساسية، آانت شديدة التوق إلى لمس المنافع جميع  على إندونيسيابعد أن صدقت 
مع وزارة العمل والهجرة الدولية لذا، عملت منظمة العمل . الحقيقية للنواتج االقتصادية واالجتماعية

 إلى المستندعمل الجديد قانون اللالعمال لتبيان األثر اإليجابي منظمات ومنظمات أصحاب العمل و
 .مستوى مكان العمل، على االتفاقيات األساسية

 ٥٠ ما يقرب منوأبلغ . في معامل البالدلقد قامت المنظمة بترويج التعاون بين العمال واإلدارة 
 مناخ أفضل للعالقات الصناعية بخلقنواتج إيجابية فيما يتعلق عن مؤسسة شارآت في هذا البرنامج 

اليوم، تبرز الخطوط األولية للحرآة الوطنية للتعاون بين العمال واإلدارة مع و. اجيةتحسين اإلنتو
إلقامة مثل هذه الدولية مجموعة من الشرآات واالتحادات العمالية التي تطلب الدعم من منظمة العمل 

تعاون  النهجويتم دمج .  الطلبالتوجه نحو المشروع إلى التوجه نحو تحول واضح من وهناك. اآلليات
وقد تأتى النجاح من المنافع األولية المباشرة . بين العمال واإلدارة في عدد متزايد من أماآن العمل

 بالنسبة تعاون متكافئ بين الطرفينوقد قدم التعاون بين اإلدارة والعمال وسيلة . لإلدارة والعمال
 متنازعةمفاوضات ة صور عن تحويل عمليات التفاعلظروف العمل، عن طريق تحسين لإلنتاجية و
 ترتيبات حل النزاعات الصناعية وإعداد الوسطاء والمحكمين بشأنوال يزال العمل قائمًا . حول األجور

 .وقضاة محاآم العمل المؤهلين

 

 ٤٢-٢اإلطار 
 الشراآة لتحسين عالقات وظروف العمل

نعي ومصدري باالشتراك مع جمعية مصالدولية ، قامت منظمة العمل ٢٠٠٢فبراير / منذ شباط
 شراآة لتحسين عالقات وظروف العمل في نهج "بعنوان بتنفيذ مشروع بنغالدیشالملبوسات في 

 وهو مشروع بتمويل مشترك من إدارة العمل األمريكية وجمعية ،"في بنغالديشصناعة الملبوسات 
عية أعضاء جم: يستهدف هذا المشروع أربع مجموعاتو. مصنعي ومصدري الملبوسات في بنغالديش

المشرفين وعمال  /والمديرينمصنعي ومصدري الملبوسات في بنغالديش من أصحاب المعامل 
 أصحاب المعامل طالعيتم إ و.صناعة الملبوسات ومدربي الجمعية ووزارة العمل واالستخدام

 الروابط بين التحسينات في السالمة والصحة علىوالمشرفين والعمال في الجمعية بشكل منتظم 
على  على مستوى المعمل بحد ذاته والقدرة التنافسية وحقوق العمال والزيادات في اإلنتاجية والمهنيتين

 وضع خطط لتحسين أماآن العمل التدخلتتضمن استراتيجية و. مستوى الصناعة والمستوى الوطني
وقد .  معمل٣٠٠وشملت هذه الخطط أآثر من . ونظام لرصد المعامل للتأآد من االلتزام بالخطط

 :ظروف العمل واإلنتاجية من خاللعلى قت آثار ايجابية تحق
 أصحاب المصلحة الذين يقومون بدورهم بمساعدة المعامل  المشروع من جميعتدريب موظفي 

العمل ذات الصلة وأحكام خطط تحسين أماآن العمل ولوائح المشارآة على تطبيق قوانين 
 . أفضلتطبيقًا

الموظفين المدربين للمشرفين والعمال في الصف األول على لتدريب والتعليم من جانب تقديم ا 
 .عمل، حتى يكون العمال على بينة من حقوقهم وآيفية المطالبة بهاممستوى ال

 المشروع إلى إدارة من جانب موظفيمنتظم ومستمر والتحفيز والتدريب على نحو التعليم  
والسالمة والعمال  ةاإلداربين المعمل، مما يؤدي إلى تحسين ظروف مكان العمل والتعاون 

 .والصحة المهنيتين وزيادة اإلنتاجية من خالل وضع وتنفيذ خطط تحسين أماآن العمل
خطة لتحسين أماآن العمل، تمت الموافقة على  ٨ ٧٠٠ حتى هذا التاريخ، تم وضع أآثر منو
 ويطالب عدد متزايد . خطة منها بنجاح٤٠٠٠منها من جانب إدارة المعمل المعنية، وتم تنفيذ  ٨ ٤٩٦

من بينهم  ( عامًال طفًال١٥٦وقد تلقى ما مجموعه . من المعامل غير المشارآة بإدراجها في المشروع
التعليم من الصف األول إلى الصف )  فتاة٢٣من بينهم (صغر سنًا األ من األقرباء ٤٠٨و)  فتاة١١٧

 . المشروع منظمات غير حكومية مشارآة في هذاتديرها مدرسة ٣٠الثامن في 
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 معالجة التمييز ونقاط الضعف
 المساواة بين الجنسينالنهوض ب

بأن يكون إدماج قضايا "ردًا على استنتاج االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر القائل 
الفوارق بين الجنسين في التيار الرئيسي بندًا ذا أولوية على برنامج العمالة، آما ينبغي رصده بانتظام 

منظمة العمل ، تمت صياغة استراتيجية " إذا آان قد أحرز تقدم ملموس في هذا الصددلتحديد ما
وتضع هذه االستراتيجية بوضوح أهدافًا .  آسيا والمحيط الهادئإلقليمتعميم قضايا الجنسين الدولية ل

 رانظ(الدولية لتحقيق المساواة بين الجنسين تغطي جميع المجاالت األساسية ألنشطة منظمة العمل 
لدعم هذه االستراتيجية، تم إعداد مجموعة من الوسائل تضمنت مبادئ توجيهية وقوائم و. )٦الملحق 

خالل اجتماع إقليمي لموظفي الهيكل الميداني لمنظمة و. بالمسائل التي تعنى بتعميم قضايا الجنسين
تشغيل لل جاهزةين ، تم االتفاق على أن تكون استراتيجية تعميم قضايا الجنس٢٠٠٣في الدولية العمل 

تحقيق المساواة في الفرص والمعاملة للنساء والرجال "وتهدف االستراتيجية إلى . ٢٠٠٧بحلول عام 
لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد العامالت، ا و؛الحياة والعملوفي العالقة بين في أماآن العمل، 

 االستخدام والعمل  ميادينفيلمساواة بين الرجال والنساء في المشارآة في صنع القرارات او
 آسيا والمحيط إقليمفي الدولية المساعدة  منظمة العمل تقدم لهاوالحماية االجتماعية في البلدان التي 

 مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين النساء ذات الدخل مع إيالء اهتمام خاص إلىالهادئ، 
اإلطار ( بشــأن المســاواة بين الجنســين يقـات تدقـت عمليـافة إلى ذلك، أجريـباإلض. ٢٧"فضـالمنخ
٤٣-٢(. 

 ٤٣-٢اإلطار 
  الجنسينالمساواة بينعمليات التدقيق حول 

 الجنسين آجزء من الجهود لترويج استراتيجيات المساواة بينأجريت عمليات التدقيق حول 
في آاتماندو الدولية   منظمة العملمكاتبالمساواة بين الجنسين وتلك المتعلقة بتعميم قضايا الجنسين في 

أبريل / نيسان(وبيروت ) ٢٠٠١ديسمبر / آانون األول(وبانكوك ) ٢٠٠١أآتوبر / تشرين األول(
نوفمبر /  تشرين الثاني– أآتوبر/ تشرين األول(وجاآارتا ) ٢٠٠٤ هيولي/ تموز(وآولومبو ) ٢٠٠٢
تعلقة بالجنسين في جميع والهدف من عمليات التدقيق هو التأآد من إدراج االعتبارات الم). ٢٠٠٤

ولم يسبق أن أجري مثل هذه التدقيقات في . وعلى جميع المستوياتالدولية أنشطة منظمة العمل 
عمل وتقوم بمقابالت لضم حلقات المنظومة األمم المتحدة ألنها تعتمد على منهجية تشارآية تستخدم 
 وهذا -العملية ه من معلومات حول أولئك الذين يشارآون في العملية وإلعطائهم آل ما يحتاجون إلي

عمل ويقدم تقريرًا عن استنتاجاته إلى ال الخبير مكان يستعرض حيث التقليديأمر يتعارض مع النموذج 
فريق ال/ الموضوعي مع آل منتج من منتجات مكتب المنطقةلالستعراض وهناك أيضًا عنصر . اإلدارة

 دراسة، مع )ت والمنشورات وتقارير البعثاتوثائق المشاريع وقواعد البيانا (متعدد التخصصات
: شملت عملية التدقيق مجموعة واسعة من المسائل منهاو.  والمشورة والتعاون التقنيوعيةخدمات الت

إدارة المعلومات والمعارف، التوظيف والموارد البشرية، إدراك اإلنجازات على صعيد المساواة بين 
الدولية لم تنظم هذه العمليات لموظفي منظمة العمل و. ء القدرات بقضايا الجنسين وبناالدرايةالجنسين، 

 لوزارة، على سبيل المثال، أجريت عمليات التدقيق سري النكافي و. فحسب، بل للهيئات المكونة أيضًا
 عمال سيالن مؤتمراالستخدام والعمل والتحاد أصحاب العمل في سيالن ولمنظمتين للعمال هما 

 تقريرًا مفصًال مع توصيات  آل منظمةتلقت، وSri Lanka Nidhahas Sevaka Sangamayaومنظمة 
من فريق التسهيل بشأن الممارسات الجيدة في تعميم قضايا الجنسين وفي مجاالت أخرى يجب 

 .تحسينها

 :للمزيد من المعلومات بشأن عمليات التدقيق حول قضايا الجنسين، انظر الموقع
http://www.ilo.org/dyn/genderintranet/gender.home 

———————— 
 :   أنظر 27

ILO Regional Office for Asia and the Pacific:  Promoting Gender Equality at Work: ILO Gender 
Mainstreaming Strategy (GEMS) in Asia and the Pacific, 2004 to 2007 (Bangkok, Feb. 2004). 
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لتعزيز المساواة بين الجنسين في ، )٤٤-٢اإلطار (تم وضع استراتيجية تعميم قضايا الجنسين 
 ولمساعدة الشرآاء االجتماعيين للقيام إندونيسياتخطيط وتنفيذ مشاريع وأنشطة منظمة العمل في 

ت أصحاب العمل وهذه االستراتيجية ثمرة جهود ومدخالت الحكومة ومنظما. بالشيء نفسه
إن . العمال والمنظمات غير الحكومية والوآاالت المانحة ومجموعات تنفيذ المشاريعمنظمات و

 ٢٠٠٥-٢٠٠٢مسألة الجنسين مسألة مستعرضة في خطة العمل الثالثية بشأن العمل الالئق للفترة 
 .في إندونيسيا

 ٤٤-٢اإلطار 
 ، جاآارتا الدوليةمنظمة العملمكتب :استراتيجية تعميم قضایا الجنسين

الدولية سنوات إلى تعزيز قدرة منظمة العمل ثالثية التسعى استراتيجية تعميم قضايا الجنسين 
وتوفر . إندونيسيا المساواة بين الجنسين في سعيًا إلى تحقيقعلى المساهمة في بيئة إيجابية أآثر تمكيناًَ 

 : هي مجاالت رئيسيةاستراتيجية تعميم قضايا الجنسين إطارًا للعمل في ثالثة
في جاآارتا، الدولية منظمة العمل مكتب تعزيز اآلليات الداخلية لتعميم قضايا الجنسين ضمن  -١

السيما من خالل بناء القدرات الداخلي وتعزيز آليات تعميم قضايا الجنسين في األنشطة 
 .السياسية والبرامجية

 الجنسين بين الهيئات المكونة لمنظمة العملتعزيز االلتزام والقيادة والقدرة لتعميم قضايا  -٢
، بما في ذلك توفير الدعم للتخطيط االستراتيجي والمساعدة التقنية والمشورة واألبحاث الدولية

 .والتدريب والحلقات الدراسية والحوار االجتماعي وبناء التحالفات
ني التي من شأنها أن  تعميم قضايا الجنسين من خالل مشاريع التعاون التقوضع نماذج لنهج -٣

 المستجيبة للجنسين ولصالح الفقراء عمليات التدخلتعزز التغير الهيكلي والمؤسسي من خالل 
والتي تؤثر على عمليات التخطيط والسياسة وتقديم الخدمات على مستوى المقاطعات 

 .والمناطق
 التي تم تحديدها  األهداف االستراتيجية األربعةفيتم اقتراح مجموعة من مجاالت األولوية و

 المساواة بين تعظيم حصائلآنقاط دخول بغية الدولية، في برنامج العمل القطري لمنظمة العمل 
وتشمل هذه المجاالت إدماج .  العمل الالئقعزيزلتالدولية جهود منظمة العمل الناتجة عن الجنسين 

عات ذات الصلة باالستخدام،  القطاوبرامجأهداف المساواة بين الجنسين في جميع حوارات السياسات 
 وتحليالت ذات نوعية، ووضع بياناتالسيما في المشاورات رفيعة المستوى، باستخدام أبحاث و

 األخرى، وتوضيح األدوار ومماشاة الواليات السياسيةأولويات تتصل بالميزانية والبرامج، 
 وحكومة إندونيسيا دولية النواتج المساواة بين الجنسين من جانب منظمة العملعن والمسؤوليات 

 .والشرآاء اآلخرين
من شأن اإلدماج الواضح لوجهات نظر ومتطلبات النساء والرجال في جميع برامج ومشاريع و

إن تخصيص الموارد . النساءللتطور الخاص بموارد التعميم يحفز تخصيص أن الدولية منظمة العمل 
أو / وحاالت الحرمان الفاضحةس مهم أيضًا لمعالجة الجننوع لعمليات التدخل الخاصة بالتقنية والمالية 

العادية ميزانية في ال استراتيجية تعميم قضايا الجنسين تخصيص موارد تقتضيسوف و. المستمرة
 تعميم  برامج العمل من أجلتنفيذإلجراء البحوث ومحددة تستهدف تزويد الموظفين بمهارات تقنية 

 .قضايا الجنسين

 .ILO: Gender mainstreaming strategy: ILO Jakarta 2003-2005 (Jakarta, 2003)  :المصدر

بالعمل بشكل وثيق الدولية فيما يتعلق بعملية التنفيذ من الناحية العملية، قامت منظمة العمل و
ومن النتائج الرئيسية لجهود منظمة . تكافؤ فرص العمل بشأنإندونيسيا مع الشرآاء الثالثيين في 

في ) ١١١رقم  (١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(إدماج مبادئ اتفاقية التمييز الدولية العمل 
آما تم إدراج مواد أساسية بشأن عدم التمييز وتكافؤ الفرص في القانون الجديد . التشريعات الوطنية

 في تكافؤ فرص العملوضعت مبادئ توجيهية بشأن و. ١٣/٢٠٠٣بشأن القوى العاملة رقم 
من  ، وزارة القوى العاملة والهجرة اإلندونيسيةوأنشأت.  تنفيذ القانونلدعمممارسات االستخدام 

الوآاالت التقنية التابعة للوزارة إلعداد بين لتنسيق ل تكافؤ فرص العملفرقة عمل معنية بجهتها، 
قامت وزارة القوى العاملة والهجرة و.  في مكان العملتكافؤ فرص العملبرامج وأنشطة بغية تطبيق 

 وذلك يعكس التزامًا ،ونيسية أيضًا بتخصيص موارد من ميزانيتها الخاصة لتطبيق القانوناإلند
في الدولية منظمة العمل لوقد ساعد مشروع . تطبيق المبدأ األساسي لعدم التمييز في إندونيسيابحقيقيًا 
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، بما لعملتكافؤ فرص ا تفكيرها االستراتيجي بشأن عدم التمييز وبلورة على ٢٨ بناء قدرة الوزارة
). ١٨٣ و١٥٦ و١٠٠األرقام ( موضع التطبيق  ذات الصلةفي ذلك آيفية وضع االتفاقيات األخرى

 أصحاب العمل في إندونيسيا منظمةاجتماعات استشارية مع الدولية  منظمة العمل عقدتآما 
 . تكافؤ فرص العمل حول نقابات العمالو

الصة وافية حول إحصائيات قضايا خالدولية ، وضعت منظمة العمل العربية الدولفي و
 المحدثة بشأن مؤشرات قواعد البيانات والموارد للحصول علىالجنسين استجابة للطلبات التي تلقتها 

واإلحصاءات متوفرة باللغتين اإلنكليزية والعربية على مستويين . المشارآةواالستخدام والفقر 
إلحصاءات على لجميع االجنس بالنسبة  نوع حسب التوزيع: همااألبعاد، منفصلين ولكن متصلي 

 الجنسين شواغل واإلحصاءات التي ترتبط ب،صعيد الفرد لتبيان االختالفات بين النساء والرجال
المهمة، بما في ذلك المؤشرات عن حصة النساء من االستخدام بأجر في القطاعات غير الزراعية 

وقد ساعدت مثل هذه المؤشرات واضعي . المساهميناألسريين واالستخدام غير المنظم والعمال 
 . السياسات والمخططين في استهداف السياسات والبرامج بشكل أفضل

 مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل والمجموعةالدولية ، عملت منظمة العمل اليمنفي و
 مدتهاأة المرلعمالة جتماعيين في وضع استراتيجية وطنية االشرآاء ال تضم الوطنية التي االستشارية

 .   )٤٥-٢اإلطار () ٢٠١١-٢٠٠١(عشر سنوات 

 ٤٥-٢اإلطار 
  المرأة في اليمنلعمالةاستراتيجية وطنية 

 التي وضعت بمساعدة ،٢٠١١-٢٠٠١ للفترة اليمن المرأة في لعمالةتشمل االستراتيجية الوطنية 
 :ي هووافق عليها مجلس الوزراء، أربعة أهداف استراتيجيةالدولية منظمة العمل 

 .في البلدزيادة فرص استخدام النساء في سوق العمل وفقًا للتغيرات االقتصادية  
 .لمرأة في سوق العمل من خالل إعادة التأهيل والتدريبالقدرة التنافسية لتعزيز  
تحسين شروط وظروف استخدام المرأة من خالل التغطية القانونية التي تؤمن الحماية االقتصادية  

 . للنساءواالجتماعية
 . عمل المرأة في اليمنبشأنزيادة الوعي  

  الدولية بعنوانمنظمة العملل مشروع وضعتنفيذ هذه االستراتيجية، تم على مساعدة لل وتوخيًا
 :ومن أهداف المشروع.  المرأةللنهوض بعمالةتعزيز اآللية الوطنية 

 وزارة الشؤون اإلدارات فيبناء القدرات في اإلدارة العامة للنساء العامالت وغيرها من  
 .االجتماعية والعمل

 لعمالةالتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في سبيل تنفيذ االستراتيجية الوطنية  
 .المرأة

 في  العامالتالعمل بمثابة مرآز لتقاسم المعارف والمعلومات حول المسائل المتعلقة بالنساء 
 .اليمن

ية للمعلومات واالتصاالت تؤيد حقوق العامالت وتعالج وجهات النظر إطالق وتنفيذ استراتيج 
 . عمل المرأةوالمواقف إزاء

 – هيولي/ تموز(تم تحقيق بعض النتائج األولية خالل األشهر الستة األولى من المشروع و
 : منها،)٢٠٠٤ديسمبر / األول آانون
بشأن استخدام النساء في الدولية ل  وتوصيات الدراسة التي قامت بها منظمة العمنتائجإدماج  

 .جية الحد من الفقريالوطنية الرئيسية، بما فيها ورقة استراتمناهج العمل اليمن في 
 في وزارة الشؤون  فعاًالوتسير سيرًا اإلدارة العامة للنساء العامالت آوحدة معترف بها إنشاء 

 .دارات الرئيسية األخرىاإل /وثيق مع الدوائربالتعاون الاالجتماعية والعمل، تعمل 
أدت االجتماعات الشهرية بين اإلدارة العامة للنساء العامالت واإلدارات األخرى إلى مجاالت  

ملموسة، مثل إجراء تفتيش العمل مع إدارة تفتيش العمل في أماآن العمل التي تتواجد فيها عمل 
امة للنساء العامالت لمتابعة وتأييد إلدارة العإلى ا حاالت محددة إحالة وعند الضرورة، ؛العامالت

 .حقوق النساء العامالت

———————— 
 : لى، أنظر   شمل بناء القدرات التدريب القائم ع 28

ILO: equality work: An information base on Equal Employment Opportunities for Women and Men, 
at http://www.ilo.org/genprom/eeo 
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باإلضافة إلى الجهود المشار إليها في هذا القسم بالنسبة لتعميم المسائل المتعلقة بقضايا 
بترويج األنشطة التي تستهدف الدولية الجنسين في جميع البرامج والمشاريع، قامت منظمة العمل 

 في األطرويصف عدد من . عات الفقيرة والمهمشة من النساء العامالتالنساء خاصة، السيما المجمو
 ١٦-٢ و١٥-٢ و٥-٢ األطــرًال، ــمث(ساء ـاألقسام السابقة هذه األنشطة المستهدفة والخاصة بالن

 ).٣٠-٢ و٢٤-٢و

 ضعفةمستفرص العمل الالئق للمجموعات ال
أهمية توفير التدريب المالئم "ى شددت استنتاجات االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر عل

وفرص عمل منتجة للمجموعات الضعيفة، بما في ذلك األشخاص المعوقون والسكان األصليون 
 مليون شخص ٢٣٨ وهناك ما يزيد على ".والنساء والعمال المسنون والشباب العاطلون عن العمل

 .إقليم آسيا والمحيط الهادئمعوق في سن العمل في 
  الدولية يستهدف عدد من مشاريع منظمة العمل)٤٦-٢اإلطار ( ٢٩وعيةود التباإلضافة إلى جه
بدأ آيف ت"إن المشاريع التوجيهية مثل برنامج التدريب . )٤٧-٢اإلطار (األشخاص المعوقين 

 محددة عمليات تدخل تقوم ب، والعمل الالئق للعمال في االقتصاد غير المنظم"مشروعكوتحّسن 
 مهم ألن األشخاص المعوقين غالبًا ما يكونون من عميمومثل هذا الت. قينإلشراك األشخاص المعو

وباإلضافة إلى تعزيز فرص العمل الالئق لألشخاص المعوقين، تساعد . المجموعات المهمشة
 .)٤٧-٢اإلطار (المشاريع التوجيهية على توعية أصحاب المصلحة بموضوع اإلعاقة 

 ٤٦-٢اإلطار 
 حالفرق واض... اجتماع واحد

  الدوليةتقنية مشترآة بين اليابان ومنظمة العملمشاورة ، عقدت ٢٠٠٣يناير / في آانون الثاني
 ١٤ ممثلين ثالثيين من ضمت آسيا والمحيط الهادئحول تدريب واستخدام األشخاص المعوقين في 

 ،لتقنية المشاورةهذه اإلى عقد  عدة أحداث فزتوقد ح.  وممثلين من منظمات األشخاص المعوقينبلدًا
 :منها

بروز اإلعاقة آمسألة من مسائل حقوق اإلنسان واالعتراف المتزايد بأن األشخاص المعوقين ال  
 .يزالون يعانون من التمييز في جميع جوانب الحياة المجتمعية، بما في ذلك التدريب واالستخدام

ع للجنة االقتصادية ، التاب٢٠٠٢-١٩٩٣الهادئ للفترة عقد المعوقين في آسيا والمحيط نهاية  
  اللجنة رقم بموجب قرار٢٠١٢ -٢٠٠٣وتمديده للفترة واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، 

 .٢٠٠٢مايو  / المعتمد في أيار٥٨/٤
الجديدة من أجل توجيه األعمال نحو  طار بيواآو للعمل المتعلق باإلعاقة في األلفيةاعتماد إ 

الحقوق لفائدة المعوقين في آسيا إحقاق  قوم علىيوخال من الحواجز غير إقصائي  مجتمع
 .٢٠٠٢أآتوبر  / في أتسو، اليابان في تشرين األولوالمحيط الهادئ

، من جانب العمل مكانإدارة العجز في  لمنظمة العمل الدولية بشأنمدونة السلوك اعتماد  
 .٢٠٠١أآتوبر  /اجتماع للخبراء في تشرين األول

شرآاء االجتماعيين بشكل آامل في المسائل المتعلقة بتدريب واستخدام  إقليمي إلشراك المسعى 
 .األشخاص المعوقين

 وأنشطة -  خطط عملالبلدان وضعت - يمكن اعتبار االجتماع ناجحًا بفضل النواتج المحققةو
ز تم إشراك األشخاص المعوقين مباشرة وتم تعزيو). التاليعام في الالتي تم رصدها (المتابعة واآلثار 
 .الربط الشبكي

 مع اتحاد أصحاب العمل أثناء الوظيفة اجتماعًا للمتابعة وبدأت برنامجًا للتدريب عقدت: تایلند 
 أثناء الوظيفةاستعمال األموال وبدأت برنامجًا للتدريب بوقد سمحت الحكومة اآلن . في تايلند

 .لألشخاص المعوقين

———————— 
 :    أنظر أيضًا 29

ILO: Proceedings of the ILO/Japan technical consultation on vocational training and employment of 
people with disabilities in Asia and the Pacific, 14-16 Jan. 2003 (Bangkok 2003) and  ILO: Moving 
Forward: Toward decent work for people with disabilities – Examples of good practices in vocational 
training and employment from Asia and the Pacific (Bangkok 2003). 
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 اجتماعًا وطنيًا تأتى عنه بيان سياسي عقدواقة وبدأ أصحاب العمل مبادرة بشأن اإلعا: منغوليا 
لمعالجة المسائل المتعلقة باإلعاقة ترتيبات  مجموعة من أصحاب المصلحة واتخذت. أساسي

 أصحاب العمل في منغوليا الموارد المحلية زاد اتحادآما . واالستخدام في مقاطعة محلية
 . باللغة المنغوليةAbilityAsiaلتسجيل برنامج 

عامًال حكوميًا لوضع سياسة خاصة في استراليا ساعدت غرفة التجارة والصناعة : رالياأست 
وقامت نقابات العمال األسترالية أيضًا . ٢٠٠٣نوفمبر  /باإلعاقة، اعتمدت في تشرين الثاني

 . العامةبوضع مبادرات للسياسة
 .عقد ممثلو نقابات العمال اجتماعًا حول اإلعاقة: الهند 
 ١٩٨٣، )المعوقون(صدق على اتفاقية التأهيل المهني والعمالة يعلى وشك أن  البلد إن: فيجي 

 .)١٥٩رقم (
منظمة  وآورياالمشترك بين برنامج الآما أدرج . عقدت اجتماعًا حول اإلعاقة: وریاجمهوریة آ 

 .دعمللاإلعاقة آموضوع الدولية العمل 
م اآلن يشرآون األشخاص المعوقين في عقد أصحاب العمل اجتماعًا للمتابعة وه: فيتنام 

 ".آيف تبدأ وتحّسن مشروعك "مبادرات أخرى ألصحاب العمل، بما في ذلك برنامج التدريب

 

 ٤٧-٢اإلطار 
  المعوقين من الفقرنتشالا

 بمساعدة عدد آبير من ، بشأن الحد من الفقر من خالل تدريب األقرانا فنلندتمولهقام مشروع 
مشاريع بالغة  بدء ومساعدتهم على من الفقر، وذلك عبر زيادة مهاراتهم الص للخآمبودیاالمعوقين في 

ئك الذين يعيشون في المجتمعات الريفية حيث النفاذ إلى ليسّلط المشروع الضوء على أوو. الصغر
الذي يعتبر األمثلة الناجحة، ويستخدم هذا المشروع أسلوب تكرار . فرص العمل والتدريب محدود

يؤمن و.  يربط بين شخص معوق ومنظم مشاريع ناجحةغير الرسميشكال التلمذة الصناعية من أشكًال 
 ما، ويقوم المشروع بمساعدة الشخص وظيفةالجوانب التقنية لفي  المؤسسة وفيهذا األخير تدريبًا 

ومن أآثر اإلعاقات شيوعًا العجز في .  لهالدعم الماليو ه الخاص وتعزيزمشروعهالمعوق ببدء 
األشخاص تم آذلك تدريب األشخاص المكفوفين وو. ك بسبب األلغام أو مرض شلل األطفالالتحر
 .اإليدز /البشرية ن بفيروس نقص المناعةيالمصاب

 شخصًا معوقًا ٢٧٦ففي أقل من سنتين، استكمل : وقد تجاوزت النتائج الكمية أهداف المشروع
شخصًا من الرجال والنساء ومن مختلف  ٣٥٨وبشكل إجمالي، تمت مساعدة . التدريب وبدأوا العمل

 من  ذلك أو غيراألمثلة الناجحةألسلوب تكرار األعمار، بمن فيهم أولئك الذين بدأوا التدريب وفقًا 
.  من نسبة المستفيدين في المائة٤٩وشكلت النساء . أشكال التدريب، أو تلقوا العون في تعزيز نشاطاتهم

عديدة وقد حصل " قصص نجاح"وللمشروع . موظفينالقدرة دة زياأما اإلنجازات النوعية فقد شملت 
إن . على دعاية هامة لألنشطة التي اضطلع بها واإلنجازات التي حققها، بما في ذلك جائزة وطنية

 وتوسيعه ليشمل المقاطعات األخرى هو مؤشر األمثلة الناجحةالتزام الحكومة العتماد أسلوب تكرار 
فهي مفيدة بشكل خاص .  هي أآثر ميزات المشروع بروزًاثلة الناجحةاألمومنهجية تكرار . للنجاح

. للوصول إلى األشخاص المعوقين الذين لديهم نفاذ محدود إلى أشكال التدريب الرسمي، لعدة أسباب
وهذه المنهجية مالئمة آذلك بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، إذ إن التدريب غالبًا 

وهي أيضًا طريقة مالئمة من حيث الثقافة لتقديم .  البيوت ومن ثم ال حاجة إلى التنقلما يحصل في
 .التدريب إذ إن غالبًا ما يتم تقديم األنشطة بشكل غير رسمي في البلد

إدارة التنمية  مشروع آخر في االقتصاد غير المنظم بتمويل من مع المشروع أيضًا وتعاون
تأآد أن ثلث المشارآين في برنامج تدريب الموسيقيين التقليديين الكمير هم  للالدولية في المملكة المتحدة

 من خالل تعزيز مهاراتهم آسبهم الدخل قد أدى إلى تحسين فرص عميمومثل هذا الت. من المعوقين
إن مشارآة . والنفاذ إلى السوق، مثل المشارآة في االحتفاالت الكميرية والعمل في الفنادق والمطاعم

 وقدرتهم الخاصة فحسب، درايتهمن في برامج تدريب العمال في االقتصاد غير المنظم ال تزيد المعوقي
 .المسائل المتعلقة باإلعاقةب في التدريببل تساهم أيضًا في تعريف المشارآين اآلخرين 

، تم إنجاز نتائج إيجابية في تكافؤ فرص العمل وإشراك األشخاص الدول العربيةفي و
 ١٩٨٣، )المعوقون( على اتفاقية التأهيل المهني والعمالة األردنصدق و. ق العملالمعوقين في سو

 لتدريب وتوظيف  المحلية استراتيجيات إعادة التأهيل القائمة على المجتمعاتعتمدتاو). ١٥٩رقم (
واألراضي العربية المحتلة األردن األشخاص المعوقين وغيرهم من المجموعات الضعيفة في 

 المسائل المتعلقة عميمجرت مبادرات بهدف تو. عربية السوریة والعراق وعمانوالجمهوریة ال
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وتمت ترجمة ونشر .  ولبنانالعراقاألردن و التدريب المهني وخدمات االستخدام في فيباإلعاقة 
  منظمة العمل الدوليةباللغة العربية، بما فيها مدونة ممارساتالدولي  العمل كتبعدة مطبوعات لم

آما تمت زيادة  القدرات الوطنية في اإلقليم، بما في ذلك مجموعة من . جز في مكان العملإلدارة الع
 .المهنيين والمتمرسين المتدربين في مجال إعادة التأهيل

، دينلالدولية مسألة العمل سدادًا ومن المجموعات األخرى التي تطرقت إليها منظمة العمل 
). ١٠٥رقم  (١٩٥٧واتفاقية إلغاء العمل الجبري، ) ٢٩رقم  (١٩٣٠بموجب اتفاقية العمل الجبري، 

 .)٤٨-٢اإلطار ( والقضاء عليه في باآستان والهند سدادًا لدينتم تحقيق نتائج ناجحة في منع العمل و

 ٤٨-٢اإلطار 
  والقضاء عليهسدادًا لدینمنع العمل 

وتم ) ١٠٥رقم  و٢٩ رقم( على االتفاقيتين األساسيتين بشأن العمل الجبري باآستانصدقت 
، وافق مجلس الوزراء ٢٠٠١في و. ١٩٩٢ عام سدادًا لدينوضع تشريعات وطنية حول إلغاء العمل 

 وإعادة تأهيل العمال سدادًا لدين مالي للقضاء على العمل اعتمادخطة عمل وطنيتين وسياسة وعلى 
سدادًا  على العمل أنشئت لجنة وطنية لرصد التقدم المحرز في القضاءو. المحررين من إسار الدين

 مما جعل المسؤولين ينفون معظم الوقت تسير سيرًا حسنًاولكن، لم تكن أي من هذه اآلليات . لدين
 خطة لجعلالمساعدة التقنية الدولية وفي هذا السياق، قدمت منظمة العمل . سدادًا لدينوجود العمل 

 الكثير من جوانب خطة العمل تعزز زخمومنذ ذلك الحين، . قابلتين للتشغيلالعمل والسياسة الوطنيتين 
 : الدوليةوالسياسة الوطنيتين، من خالل المساعدة المقدمة من منظمة العمل

 .السلطةتفويض تم إعادة هيكلة الكثير من لجان المراقبة في المقاطعات وفقًا لخطة  
، دولية الطلب من لجنة حقوق اإلنسان في باآستان أن تقوم، بالتعاون مع منظمة العمل 

 حديثًا في خمس مقاطعات من الالمرآزية قدرات لجان مراقبة المقاطعات بالمساهمة في تعزيز
تم إعداد آتّيب باللغتين اإلنكليزية والسندية ليكون و. سدادًا لدينآثارها على العمل السند وزيادة 

 .أعضاء لجنة مراقبة المقاطعات  بهيسترشددليًال 
منظمة العمل  تأجرو سدادًا لديناد منتدى األبحاث حول العمل  وزارة العمل إلى انعقدعت 

 في عشرة قطاعات تمثل سدادًا لدين العمل حجمدراسات تقييمية سريعة بشأن طبيعة والدولية 
تمثل هذه التقييمات، على و.  في البالدصادراتجزءًا آبيرًا جدًا من المخرجات والعمالة وال

 . في العالمسدادًا لدينن موضوع العمل األرجح، أآثر األبحاث توسعًا بشأ
وعقدت مائدتان مستديرتان . ًا جيدًال قبولقيتأقيمت حلقات دراسية حول زيادة الوعي و 

  .ألعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ
 في مدينة للعاملين سدادًا لديناستنادًا إلى الدروس المستفادة من توفير المساعدة القانونية  

من موارد العاملين سدادًا لدين، يستخدم ال أنشئ قسم دائم لتقديم المساعدة القانونية إلى ،أباد حيدر
 لهذا آما خصصت حكومة المقاطعة أمواًال من ميزانيتها الخاصة. سدادًا لدينصندوق العمل 

 .الغرض
لكون  العمال المحررين الذين ال يمتقوم على تزويدبمبادرة الدولية قام مشروع منظمة العمل  

 .بإقساط ميّسرة جدًاأراٍض يقيمون عليها منازلهم وذلك بأرضاًَ 
 خاصة في ورقة استراتجية الحد من الفقر سدادًا لدين بصورةتمت معالجة موضوع العمل و

 .الصادرة عن حكومة باآستان
الذي ،  في جنوب آسياسدادًا لدين والقضاء عليه العمل منعإن المرحلة األولى من مشروع 

تاميل نادو وأندرا  عائلة في واليتي ٢٥٠٠ تدخالت مع أرست بتمويل من هولندا، ٢٠٠٢ في استهل
عمل المشروع مع الشرآاء المعنيين و. معرضة للوقوع تحت نير عبودية الدين ،الهندفي براديش 
واختبار تنظيم عقود العمل وتحسين محو األمية وتعليم الحساب بين المجموعات المستهدفة، : بهدف
 للحاالت الطارئة تمويلالصغر للوصول إلى أشد القطاعات فقرًا، وتأمين بالغ الجديدة للتمويل شكال األ

 طفالللتصدي لألحداث الحياتية الدورية التي يمكنها أن تدفع الناس إلى بؤرة الدين، وتأمين التعليم لأل
ئل تتعلق بالصحة  المهارات الحياتية حول مسا علىتدريبال ومستضعفةالمنحدرين من عائالت 

 يمكنها أن تودي بالناس إلى الدين، هي أمورو. والتغذية وقضايا الجنسين والمهر وإدمان الكحول، الخ
تحسين المهارات، وتقاسم ونشر األبحاث والدروس المستفادة من موضوع لوتأمين التدريب المهني و

 في التدخالتروع فتشمل تحسين  أما المرحلة الثانية من المش.والعمل الجبري سدادًا لدينالعمل 
 في قطاعات صناعية محددة في االقتصاد التدخالتالمقاطعات الرائدة وآذلك توثيق نجاح وفشل هذه 

 في جنوب يهوالقضاء علالعمل سدادًا لدين  منععلى صعيد المقاطعة، يعمل مشروع و. غير المنظم
أما على . طبقات الشعبية والقبائل المصنفةآسيا من خالل وزارات العمل والرفاه االجتماعي والعدل وال

تتضمن اإلنجازات و.  من التكاليف في المائة٢٠ حكومة الهند بالتزام مالي بنسبة فتسهممستوى الدولة، 
 : في جنوب آسيا في الهند ما يليمنع العمل سدادًا لدين والقضاء عليهالرئيسية التي حققها مشروع 
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 :ساعدت لجان مراقبة المقاطعات على: سدادًا لديننظام العمل تعزيز تنفيذ قانون القضاء على  
 تطبيق القانون وتأمين تقارب األنظمة رصدمقاطعة وآل  في سدادًا لدينتحديد حاالت العمل 

في حالة سدادًا لدين  والدفاع عن العمال السابقين العاملين سدادًا لدينذات الصلة إلعادة تأهيل 
 .مبررةال غير الدعاوى

أفران عمال  واألرزعقد اجتماع استشاري مع أصحاب طواحين : نشطة مع أصحاب العملاأل 
واتخذت .  دور صاحب العمل ومسؤولياتهعن وقدم دليل .ليةاآلنوال األالقرميد ومشغلي 

 .بالتحقق من متابعتهان و المسؤولسيقوم أصحاب العمل قرارات عديدة منظمات
حلقة تدريبية لقادة مقاطعة بانشيات بشأن القضاء على  نظمت: األنشطة في مقاطعة بانشيات 

.  في العامين القادمينقرارات يقومون بتنفيذهاتوصل المشارآون إلى و. سدادًا لدينالعمل 
سوف يساهم تكوين اللجان على مستوى مقاطعة بانشيات في نظام لرصد مجتمعي لممارسات و

 .سدادًا لدينالعمل 
 ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني في الواليات على صعيد دًا لدينسدا بشأن العمل نظم مؤتمر 

  الدولة القضاءواقترحت حكومة.  والية أندرا براديشباالشتراك بين منظمة العمل وحكومة
واستنادًا إلى . ٢٠٠٧بحلول عام والية أندرا براديش  في أرياف سدادًا لدينعلى نظام العمل 
بإعداد خطة عمل للقضاء على العمل الوالية وم حكومة ، تقلمؤتمرفي اقدمت المقترحات التي 

 .سدادًا لدين في الوالية

لشعوب األصلية والقبلية، تنفيذ اتفاقية اتصديق وعن ترويج الدولية لم تتوقف منظمة العمل و
خص من السكان  مليون ش١٢، مثًال، حيث يقدر وجود أآثر من الفلبينفي و). ١٦٩رقم  (١٩٨٩

  لدعم المجتمعات المحليةاألقاليميالبرنامج ، حقق ) السكانمجموع من المائة في ٢٠(األصليين 
 المساعدةعلى الذات عن طريق التعاونيات وغيرها من منظمات لالعتماد للسكان األصليين والقبليين 

 في عملية ١٦٩نتائج مذهلة في تعميم روح وهدف االتفاقية رقم الدولية،  التابع لمنظمة العمل ة،الذاتي
، السيما في الخطة االستراتيجية اإلنمائية األصليةوضع البرامج والسياسات المتعلقة بالشعوب 

قانون حقوق الشعوب في  و٢٠٠٨-٢٠٠٤متوسطة األجل للشعوب األصلية في الفلبين للفترة 
 آخر فرصًا للعمل الالئقأقاليمي ، وفر برنامج الهندفي والية أوريسا في و. )٤٩-٢اإلطار (األصلية 

الدولية، ، وفرت اتفاقية منظمة العمل نيبالفي و. )٥٠-٢اإلطار (للمجموعات القبلية الفقيرة 
 .)٥١-٢اإلطار ( إطارًا لبناء السالم ١٦٩ رقم

 ٤٩-٢اإلطار 
 ترویج الحقوق والفرص للشعوب األصلية

لالعتماد ليين للسكان األصليين والقب البرنامج األقاليمي لدعم المجتمعات المحلية، قام الفلبينفي 
الدولية،  التابع لمنظمة العمل ة، الذاتيالمساعدة على الذات عن طريق التعاونيات وغيرها من منظمات

 :٢٠٠٤-٢٠٠١باإلعالن عن النتائج الرئيسية التالية للفترة 
 موجه إلى نهج تشارآي تعميم الرائدة الختبار النهج المبتكرة على التدليليةأثرت المشاريع  

  أهم الشرآاء في في البرامج والمشاريع المتعلقة بتنمية الشعوب األصلية من جانبالمجتمع
وعند . األصلية نفسهاالشعوب في المنظمات غير الحكومية ومن جانب مجتمعات والحكومة 

 قدرة الشعوب النهج ا األصلية، عزز هذالمعارفاختيار إمكانيات تطوير نظم وممارسات 
 .ة طريق التنمية الخاص بها بشكل دقيقاألصلية على تحديد ومتابع

 قد ساهمت يكةمجتمعات الشرجانب الإن مهارات التمكين والمعرفة والقدرات المكتسبة من  
إصدار أول سند ملكية سلفية رسمية في البلد، تم تسليمه ب تكللتبشكل ملحوظ في العمليات التي 

 .مقاطعة بينجيفي في باآون، آانكاناي باغو لقبيلة 
اهمت خدمات الدعم التقني التي وسعها البرنامج، بما في ذلك عمليات التشاور متعددة س 

القطاعات، في صياغة الخطة االستراتيجية اإلنمائية متوسطة األجل للشعوب األصلية في 
 . من جانب اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب األصلية٢٠٠٨ -٢٠٠٤الفلبين للفترة 

ل الممارسات والدروس المستفادة التي تم تقاسمها مع صانعي إن التجارب الشعبية وأفض 
المبادئ التوجيهية اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب األصلية السياسات قد ساهمت في إصدار 

 .التنفيذ الفعلي لقانون حقوق الشعوب األصليةلضمان الرئيسية بشأن السياسات 
يرة في إطار العمل الالئق على تحسين نوعية ساعد دعم المبادرات اإلنمائية المجتمعية الصغ 

قدرة على االعتراف بالحقوق تزايد الالحياة في عدد من المجتمعات األصلية، بما في ذلك 
 الخدمات األساسية ذات وتوافرلعمل للحساب الخاص، من ادخل زيادة الاألساسية وممارستها، و
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. تمع المدني ومزودي الخدمات اآلخرينالروابط مع الوآاالت الحكومية والمجتعزيز األولوية و
 قدرة الشعوب األصلية على إلى زيادة الدعم للتمكين الذاتي على الصعيد المجتمعي وأدى

 .ألولويات اإلنمائية الخاصة بهااتخطيط وتنفيذ 
للسكان األصليين  لبرنامج األقاليمي لدعم المجتمعات المحليةساعد مشروع رائد مشترك بين ا 

مشفوع  على تطوير نهج لكسب الرزق ،البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفالو والقبليين
 تم إدماجه في ثقافة ، المجتمع األصلي لمكافحة عمل األطفالوموجه إلىالتعليم األساسي ب

 .المجتمع
 والوآاالت المحلية الشريكةمجتمعات المن أهم الشواهد على نجاح البرنامج هي قدرة و

ويعزى هذا النجاح أساسًا . المحرزة النتائج تحقيق استدامةمات غير الحكومية على الحكومية والمنظ
 على نظم في المقام األول نهج يرتكز ، وهو المجتمعالموجه إلىإلى االستعمال الفعال للنهج التشارآي 

 الصدارة أن تأخذالمحلية من وهو يمّكن المجتمعات المستدامة وممارسات المعرفة األصلية أو التقليدية 
 .يّسرة توفير خدمات الدعم المعلى وآاالت التنمية يقصر دورفي العمليات اإلنمائية الخاصة بها و

 

 ٥٠-٢اإلطار 
 لقبليةفرص العمل الالئق للشعوب ا

البرنامج األقاليمي لدعم ، وّلد الهندفي والية أوريسا،  مايوربانج مقاطعةالنائية في في الغابات 
على الذات عن طريق التعاونيات وغيرها من لالعتماد لسكان األصليين والقبليين ل المجتمعات المحلية

سلسلة من المبادرات المملوآة من المجتمع الدولية،  التابع لمنظمة العمل المساعدة الذاتية،منظمات 
 .إليه لتوفير فرص عمل مستدام والئق ومنتج للمجموعات القبلية الفقيرةالمحلي والموجهة 

، ٢٠٠١مايو / أسرة وقد استهل في أيار ٢ ٢١٦ تضم قرية ٤٠  مجموعة منبرنامجيغطي الو
منذ استهالل البرنامج، تم و. الدخلوهو يبني القدرات من خالل تطوير إدارة االئتمان والمهارات لتوليد 

 المهن التقليدية التي تلجأ إلى الموارد ال تزالوفي حين . وظيفة بنجاح ٢٠٠٠ استحداث أآثر من
 خوض تجربة الملبوسات من صاحبات المبادرةطبيعية تلبي الطلب المحلي، تجرأت بعض النساء ال

إن انجذاب القبائل للعمل في األرض يشير إلى أن البستنة . المزخرفة واأللبسة المحاآة على اآلالت
مارات تبقى العمل األآثر شيوعًا بين الرجال والنساء، مما يوّلد مكاسب توازي أربع مرات االستث

للمساعدة  مجموعة نسائية ٤٦ دفعلقد ساعدت األنشطة المتصلة بتعميم قضايا الجنسين على و. األولية
وتدير هذه التعاونيات .  تعاونيات ائتمانية أولية رسميةإلى أن تصبحامرأة،  ١ ٤٦٤ تضمالذاتية

 ميسرة رأس المال بشروط ادخارات القرى واألنشطة االئتمانية لتوفير مورد هام الستثماراتاالئتمانية 
وهو أمر  –  عائلة مديونة للخروج من آمين الدين٢٠٥ويقدر أن هذه المبادرة ساعدت .  المجتمعفرادأل

.  أن مقرضي األموال غالبًا ما يهيمنون على المناطق القبلية التي تعاني من الفقرال يستهان به نظرًا إلى
 الحماية وتحسين الوعي بالحقوق وتدابير ةوظيفيإن المزيد من التمكين من خالل محو األمية ال

 قدرة الشعوب على الوصول إلى السلطات المحلية إلى تحسين  قد أدتاالجتماعية وتوفير خدمات الدعم
 . والتفاوض معها

، من خالل الوالياتلقد وّلد المشروع اهتمامًا على الصعيدين المحلي والوطني وعلى صعيد 
 .مما سمح للتجارب الشعبية أن تؤثر على الجو السياسي العامعملية الحوار االجتماعي، 

 

 ٥١-٢اإلطار 
  وبناء السالم في نيبال)١٦٩رقم  (١٩٨٩، اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية

 انعدامنزاع عوامل رئيسية في استمرار حالة الآان الفقر والتمييز والبطالة وبروز ثقافة 
الضوء الدولية ياق الفقر وانعدام األمن، سّلط عمل منظمة العمل في سو. نيبالاالستقرار السياسي في 

 بصورة )وداليتس( الشعوب األصلية والقبلية استضعاففي نيبال والمنطقة دون اإلقليمية آكل على 
 متعدد بالطابعالعنف، هناك اعتراف متزايد تصاعد في جو يتزايد فيه عدم االستقرار وو. خاصة

تمع في نيبال، وحاجة لمعالجة المسائل المتعلقة باالستبعاد والتهميش التي اإلثنيات والثقافات للمج
 جنسية، واألبعاد اإلثنية ٥٩ جنسيات الشعوب األصلية الموجودة في نيبال والتي يبلغ عددها تثيرها

الحوار بين الحكومة والمنظمات الممثلة للشعوب الدولية  منظمة العمل ولطالما شجعت. للنزاع الماوي
) ١٦٩رقم  (١٩٨٩ إمكانية استخدام اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، استكشفتاقترحت وو، صليةاأل

 ).١٩٩٦آما جرى بالنسبة لغواتيماال عام (لتكون إطارًا لمحادثات السالم 
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 نميةبمشارآة المؤسسة الوطنية لتالدولية ، عقدت منظمة العمل ٢٠٠٥يناير  /في آانون الثانيو
اقية الشعوب  مؤتمر الحوار الوطني حول اتف،ة واالتحاد النيبالي للجنسيات األصليةالجنسيات األصلي

 وآان الهدف من المؤتمر ترويج االتفاقية. وبناء السالم في نيبال) ١٦٩رقم (األصلية والقبلية 
إمكانياتها في سياق بناء السالم، بحثًا عن حلول على الصعيد الوطني لمعالجة ستكشاف  وا١٦٩ رقم
ضوع االستبعاد االجتماعي للجنسيات األصلية في نيبال، وبالتالي المساهمة في استمرار السالم مو

 مجموعة آبيرة من ممثلي الشعوب األصلية ضم مشارآًا، ١٥٠حضر المؤتمر أآثر من و. واالستقرار
مجتمعات  والحكومة والشرآاء االجتماعيين والمجتمع المدني والاإلنمائية الخمسةاألقاليم جميع من 

األول من نوعه الحدث آان هذا المؤتمر و. نين والصحافييالمانحة واإلنمائية واألمم المتحدة واألآاديمي
األمم المتحدة بتسليط الضوء علنيًا على الرابط بين وآاالت الذي يعقد في نيبال حيث قامت وآالة من 

وفر المؤتمر و. ألصلية في نيبالاالستبعاد االجتماعي والنزاعات والمسائل التي تثيرها الشعوب ا
 وبناء ١٦٩  رقممنصة بناءة للحوار وتبادل وجهات النظر وانتهى بإعداد مشروع إعالن بشأن االتفاقية

آان هناك توافق في اآلراء على أن االتفاقية يمكن أن توفر إطارًا واضحًا لترويج و. السالم في نيبال
 . نمائية العاشرة وورقة استراتجية الحد من الفقر في الخطة اإلتتجلىاألولويات الوطنية آما 

بالرغم من تدهور الوضع السياسي الذي أدى إلى حل مجلس الوزراء وإعالن الملك حالة و
نحو مفاوضات أصحاب المصلحة جدًا خطوة أولية إيجابية ستهالل الطوارىء، نجح المؤتمر في ا

الدولية سيقوم الدور الرئيسي لمنظمة العمل و. ١٦٩  رقم النزاعات في نيبال في إطار االتفاقيةتسويةو
الربط الشبكي التوعية وو جانجاتي –آاتماندو أديفازي على المتابعة، من خالل تسهيل تنفيذ إعالن 

 : ما يليتقييم المبادرة باالستناد إلى يمكن و. على جميع المستويات
 .١٦٩  رقمفاقيةعلى التصديق على االتفي نيبال  جاللة الملك موافقة حكومة 
 توجيهية ملموسة لألطراف مبادئالذي يقدم  جانجاتي، –آاتماندو أديفازي اعتماد إعالن  

العدالة االجتماعية وبناء السالم إرساء المعنية لترويج حقوق الشعوب األصلية وتسهيل 
 .١٦٩  رقمالتشارآي ضمن إطار االتفاقية

 .ر بين جميع أصحاب المصلحة لتبادل وجهات النظر والحوامنبر صلبتوفير  
 .للنزاعاالعتراف باالستبعاد االجتماعي ومناقشته باعتباره السبب األساسي  
 والمنافع من ١٦٩  رقمزيادة وعي جميع أصحاب المصلحة، السيما الحكومة، بشأن االتفاقية 

موعة من  الجنسيات األصلية، وذلك عبر توفير مجاحتياجاتاستخدامها آإطار إنمائي لمعالجة 
 .المعايير يستند إليها عند وضع السياسات والبرامج المستقبلية لهذه المجموعات

 ١٦٩  رقمزيادة وعي جميع أصحاب المصلحة، السيما الحكومة، بإمكانية أن تكون االتفاقية 
 .أداة لبناء السالم

 فيروس نقص المناعةمكافحة 
  في عالم العملاإلیدز /البشریة

 من الرجال والنساء واألطفال  في المائة١٩ضم ي آسيا والمحيط الهادئ يمإقل، آان ٢٠٠٤في 
بعض ب مقارنةتشير هذه النسبة إلى معدل منخفض و. ةفيروس نقص المناعة البشريالمصابين ب

ولكن بسبب الكثافة السكانية العالية في الكثير من الدول . القارات األخرى، السيما القارة اإلفريقية
وجود أعداد آبيرة مع ذلك  يعني ةفيروس نقص المناعة البشري االنتشار المنخفض لفإناآلسيوية، 

طفل، وفقًا  ١٦٨ ٠٠٠ مليون رجل ومليوني امرأة و٥٫٢من الناس المصابين به، أي حوالي 
منظمة / برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةللتقديرات الجديدة ل

 الصحة العالمية

٣٠. 
فيروس نقص المناعة ًا لقضية  وإقليميعالميًالالستجابة الدولية إن ما تقدمه منظمة العمل 

ترآز منظمة و.  هو ترآيز على مكان العمل وعلى األثر االقتصادي واالجتماعياإليدز /البشرية
مكان  صلة با ذًا باعتباره موضوعاإليدز /فيروس نقص المناعة البشريةعلى موضوع الدولية العمل 

———————— 
 :   أنظر 30

Monitoring the AIDS Pandemic (MAP) Network: AIDS in Asia: Face the facts (Bangkok, 2004 at 
http//www.mapnetwork.org  
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في االقتصاد  ما ال يقل عن ثلثي المصابين بالفيروس هم عمال إما في االقتصاد المنظم أو  ألنالعمل
 : الدولية، هي منظمة العمللنهجهناك ثالثة مكونات رئيسية و. غير المنظم

 التدابير للتأآد من معالجة مسألتي واتخاذألول هو التأآد من احترام الحقوق في العمل ا 
فيروس نقص بشأن مدونة ممارسات الدولية وقد وضعت منظمة العمل .  والتمييزالتشهير
 االستخدام تغطي حماية الحقوق وعدم التمييز في ،اإليدز وعالم العمل /البشرية المناعة

 والمساواة بين الجنسين والحوار االجتماعي والوقاية والرعاية والدعم؛
 القدرة على معالجة  الوباء في أنشطتهم ؤهمعطاتعبئة الشرآاء االجتماعيين وإالثاني هو  

فيروس نقص العمال بدور بارز في معالجة منظمات تقوم منظمات أصحاب العمل و. الخاصة
 من أنلحكومات وال بد ل.  باعتباره موضوعًا ذا صلة بمكان العملاإليدز /المناعة البشرية

فيروس نقص المناعة تعلقة ب المالشواغل إدماج يضمن ًا وسياسيًا قانونيًاتوفر إطار
 ؛ في خطط وعمليات إنمائية أآثر شموًالاإليدز /البشرية

بشكل وثيق مع جهات راعية الدولية تعمل منظمة العمل إن . المكون الثالث يتعلق بالشراآات 
، اإليدز/برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةأخرى ل
على نحو  اتساقًا على الصعيد الوطني ولتأمين استخدام الموارد المتاحة  نهج أآثرالستحداث
 .كلفةتفعال ال

 في في الواليات المتحدةإدارة العمل بتمويل من الدولية ، نجح برنامج منظمة العمل الهندفي و
ل  والرعاية والدعم في عالم العماإليدز /فيروس نقص المناعة البشريةبدء العمل بشأن الوقاية من 

ووزارة العمل التايلندية إلى الدولية ، أدى التعاون بين منظمة العمل تایلندفي و. )٥٢-٢اإلطار (
 في مكان العمل على صعيد البلد اإليدز /فيروس نقص المناعة البشريةتكرار البرامج التثقيفية حول 

في و. متزايدةالعمال بأدوار مهمة ومنظمات تقوم منظمات أصحاب العمل وو. )٥٣-٢اإلطار (آكل 
 للعمال، بينما تقوم منظمات أصحاب العمل األقران تثقيف، مثًال، يجري النقابيون عمليات آمبودیا

في الصين، بدأت الهيئات و. ي قطاعات الملبوسات والفنادق والسياحةفالرئيسية بتعبئة المؤسسات 
 اإليدز / البشريةفيروس نقص المناعةالصدارة في نضالها ضد مرآز المكونة الثالثية تحتل 

 /فيروس نقص المناعة البشريةتمت صياغة استراتيجية إقليمية عربية حول و. )٥٤-٢ اإلطار(
 وعالم العمل، ولكن ال تزال هناك قيود تحد من اعتماد هذه االستراتيجية وتنفيذها بشكل فعال اإليدز

 .)٥٥-٢اإلطار ( الدول العربيةفي فرادى " عدم التزام الصمت"و

 ٥٢-٢ اإلطار
  في الهنداإلجراءات: اإلیدز /فيروس نقص المناعة البشریة

فيروس نقص  مليون شخص مصاب ب١٫٥ وجود حوالي الهند  في، قدر٢٠٠٣في نهاية عام 
السكان في العالم  من إجمالي  في المائة١٣ تضم أآثر من  الهند، مما يعني أناإليدز /المناعة البشرية

 ة المجموعإلى منهم  في المائة٨٩ وينتمي .اإليدز /عة البشريةفيروس نقص المنا المصابين بمن
فيروس نقص المناعة تشدد السياسة المعنية بو.  عامًا٤٩ - ١٥ البالغةاألآثر إنتاجية العمرية 
أآان منظمًا سواء يجب تعبئة قطاع الصناعة "... أنه على  التي وضعتها حكومة الهند ،اإليدز /البشرية

 ." في هذا القطاع المنتجة من القوى العاملةالشرائحمام بصحة أم غير منظم لالهت
، بالتشاور مع الهيئات المكونة الثالثية والمنظمة الوطنية لمراقبة  الدوليةتقوم منظمة العملو

 إجراء وطني مستدام بشأن الوقاية اتخاذبتنفيذ برنامج يهدف إلى  اإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية
واألهداف المباشرة لهذا .  والرعاية والدعم في عالم العملاإليدز /مناعة البشريةفيروس نقص المن 

بشكل أفضل العتماد وتنفيذ سياسات وبرامج الدولية البرنامج هي تزويد الهيئات المكونة لمنظمة العمل 
 وحماية األشخاص فيروس نقص المناعة البشريةفعالة في مكان العمل، بغية الوقاية من انتشار 

 ة الثالثيات من التمييز والتشهير وتعزيز اإلجراءاإليدز /فيروس نقص المناعة البشريةلمصابين با
 خند وغرب البنغال، ماديا براديش وجهار  في والياتاإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية لمكافحة

 :ية ما يليومن األنشطة والنتائج الرئيس. التي تغطي العمال في االقتصادين المنظم وغير المنظم
 قاموا بدورهم ، العماللثقافة مسؤوًال عن التعليم في المجلس المرآزي ٢٤٦ درب البرنامج 

 شخصًا من القوى العاملة خالل الفترة من ٣١٣ ٢٢٦ ما مجموعه شملتبرامج تدريبية بتقديم 
القطاع منهم ينتمون إلى  ٩٢ ٨٥٩ ، آان٢٠٠٤ هيوني/ حزيران إلى ٢٠٠٣ هيوني/ حزيران

 ١٢٠ ٩٧٠ ؛ وآان المناطق الريفيةإلى ٩١ ٦٨٥ القطاع غير المنظم وإلى ١٢٨ ٦٨٢منظم وال
 .من العامالت ١٩٢ ٢٥٦ ومنهم من العمال الذآور



 النتائج الرئيسية للعمل الالئق

DECENT WORK IN ASIA: REPORTING ON RESULTS 2001-2004 74 

 منشأة في الواليات ٥٥ البرنامج طاول للمبادرات على صعيد المنشأة، فريدمن خالل نهج  
 مدربًا في هذه المنشآت للقيام ١٢٢٥تم تدريب و.  من القوى العاملة١٦٨ ٥٦٥الثالث ليغطي 
 .لعماللبتدريب داخلي 

 .اإليدز /فيروس نقص المناعة البشريةاقتنعت بعض المنشآت بوضع سياسة خاصة بها بشأن  
فيروس نقص من خالل الجهود التي بذلتها نقابات العمال لبناء القدرات بغية معالجة مسألة  

ة عملها، قام مرآز من المراآز الخمسة الرئيسية ها في خطعميم وتاإليدز /المناعة البشرية
بصياغة مشروع سياسة عامة لالعتماد والتنفيذ من جانب  - هند مزدور سبها –لنقابات العمال 

 . الفرعيةهمؤسسات
 للوصول اإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية الرئيسية بتوسيع برنامج نشآتقامت بعض الم 

 التي تعنى بسلسلة التموين والوحدات المساعدة المنشآتما إلى القطاع غير المنظم، السي
آخر هو العمل مع الجمعيات والنقابات النسائية في فريد وهناك نهج . والمجتمعات المجاورة

فيروس نقص االقتصاد غير المنظم للوصول إلى أعضائها والعمل على توعيتهم بشأن مسألة 
 .اإليدز /المناعة البشرية

 في مكان العمل من اإليدز /فيروس نقص المناعة البشريةن التزام لمكافحة تمت صياغة بيا 
وستقوم منظمات . خالل المشاورات مع منظمات أصحاب العمل على المستوى الوطني

 . الفرعيةهاأصحاب العمل بنشر وتوزيع البيان العتماده من جانب مؤسسات

 

 ٥٣-٢اإلطار 
 الوصول إلى المعامل:  وإدارتهاإلیدز /فيروس نقص المناعة البشریةالوقایة من 

 تدريبية للتعليم في مكان العمل ًا تقنية وموادأدلةتایلند في الدولية وضع مشروع لمنظمة العمل 
 وعزز دور وزارة العمل في دعم برامج التعليم في مكان اإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية بشأن

شملت األنشطة والنتائج الرئيسية في الفترة من و. دزاإلي /فيروس نقص المناعة البشريةالعمل حول 
 : ما يلي٢٠٠٤ديسمبر / آانون األول إلى ٢٠٠٢يناير / آانون الثاني

.  مقاطعة رايونغ الرائدةالمنشآت فيعلى الصعيد المحلي، جرى التعليم بشأن مكان العمل في  
فيروس نقص المناعة ب صاحب عمل فيما يتعلق ١٠٠ عامل وحوالي ٦٠٠٠ أآثر من ثقيفتم تو

 األقران وقد صرحت أآثر من من عامل آمدربين ١٠٠آما تم تدريب ما يناهز . اإليدز/البشرية
 تتماشى والمعايير اإليدز /فيروس نقص المناعة البشرية أنها اعتمدت سياسات بشأن شرآة ٤٠

 .الدولية
و منظمات العمال على صعيد المقاطعة، جرى بناء القدرات في رايونغ حتى يتمكن ممثل 
أصحاب العمل والمسؤولون عن حماية العمال ومقدمو الخدمات من المنظمات غير منظمات و

فيروس نقص المناعة  برامج مكان العمل بشأن نفيذالحكومية من تعزيز قدراتهم للمساعدة على ت
 .اإليدز /البشرية

 اإليدز /اعة البشريةفيروس نقص المنعلى الصعيد الوطني، نجح المشروع في جعل مسألة  
تمت صياغة و. للشرآات آما اعتمدت وزارة العمل نظام ترخيص .مسألة تهم وزارة العمل

 ويتوقع أن ،اإليدز وعالم العمل /البشرية  متعلقة بفيروس نقص المناعة وطنيةمدونة ممارسات
 من خالل تدخالتآما حصل تحسن واضح لل. ٢٠٠٥تنشرها وزارة العمل في أوائل عام 

 .المالريااإليدز والسل ورامج التعليم في أماآن العمل بتمويل من الصندوق العالمي لمكافحة ب
على الصعيد اإلقليمي، تم اعتماد ونشر بعض األدوات مثل دليل أصحاب العمل التايلنديين في  

 ).يامثًال، في الصين وآمبوديا وقريبًا في إندونيس (اإليدز /البشرية فيروس نقص المناعةإدارة 
فيروس نقص  المعنية بمسألةجنة الوطنية للفي اقام الشرآاء االجتماعيون بدور نشط آأعضاء 

آما ساعدوا في صياغة مدونة الممارسات الوطنية  وشارآوا .  في مكان العملاإليدز /البشرية المناعة
 . اإلجراءاتأدلة والتدريب وفي إنتاج التوعيةفي العديد من أنشطة 
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 ٥٤-٢اإلطار 
  في الصيناإلیدز /البشریة فيروس نقص المناعةتعبئة الهيئات المكونة الثالثية لمكافحة 

خدمات المشورة التقنية لهيئاتها الدولية في أنشطة التوعية وتقديم منظمة العمل استمرار إن 
روس في إلى تعبئة ناجحة لمؤسسات القطاع غير المعني بالصحة في مكافحة ى قد أدالصينالمكونة في 
 ا وتبعه٢٠٠١ عام وعية التتبدأو.  في مرحلة مبكرة نسبيًا من الوباءاإليدز /البشرية نقص المناعة

وقد شملت . ٢٠٠٥ وتنفيذ برنامج شامل بداية عام ٢٠٠٣التخطيط االستراتيجي وبناء القدرات في 
مال وبين العممثلي األنشطة الرئيسية زيادة الوعي وبناء القدرات بين ممثلي أصحاب العمل و

المسؤولين في وزارة العمل والضمان االجتماعي في بيجين وسيشوان ويونن، وتطوير أدوات تقنية 
 على العمل اإليدز /البشرية فيروس نقص المناعةواألبحاث حول أثر ) مواد للتعليم والتدريب(

وس نقص فيرإصالح السياسات الوطنية، مثًال حول اختبار بشأن والضمان االجتماعي والمشورة 
 .اإليدز /البشرية المناعة
 فيروس نقص المناعةالصدارة في مكافحة مرآز بدأت الهيئات المكونة لمنظمة العمل باحتالل و
 التي المستخدمين، في مكان العمل، آما تشير إليه حملة الشريط األحمر المعنية بصحة اإليدز /البشرية

 قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب وزير  من٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثانيأطلقت في الصين في 
 . في الصينالمنشآت الصين واتحاد عمومالعمل والضمان االجتماعي ونائبي رئيس اتحاد نقابات عمال 

 برنامج ينص على ذلك على مستوى مكان العمل آما التدخالتتم تأمين االلتزام السياسي لتنفيذ و
 مليون ٣٫٥البالغ ووإدارة العمل األمريكية الدولية  العمل  المشترك بين منظمة، في مكان العملالتثقيف

 .٢٠٠٥دوالر أمريكي وذلك في أوائل 

 

 ٥٥-٢اإلطار 
  وعالم العملاإلیدز /البشریة فيروس نقص المناعة بشأناالستراتيجية العربية اإلقليمية 

 الصادرة عن لم العملاإليدز وعا /البشرية فيروس نقص المناعةبشأن  مدونة الممارساتاستنادًا إلى 
 /البشرية فيروس نقص المناعة، تم وضع االستراتيجية العربية اإلقليمية األولى بشأن منظمة العمل الدولية
 والتوعية وبناء الدعوةتغطي المكونات االستراتيجية و.  لكي تعتمدها بلدان المنطقةاإليدز وعالم العمل

 االقتصاد غير المنظم ومطاولةالوقاية والرعاية والدعم القدرات وحماية حقوق اإلنسان وزيادة الوعي و
 وتعبئة الموارد وتعزيز األنشطة المتعلقة اإليدز /البشرية فيروس نقص المناعة عنالبيانات تحسين و

 ، من األهداف اإلنمائية لأللفية٦هدف للواستجابة لالستراتيجية و. اإليدز /البشرية بفيروس نقص المناعة
 :، تم تحقيق النتائج التاليةاإليدز /البشرية س نقص المناعةبفيروالمتعلقين 

 عالم العمل وتطبيق آقضية من قضايا اإليدز /البشرية فيروس نقص المناعة بموضوع قراراال 
 .وفقًا لما نصت عليه مدونة الممارساتالدولية مبادئ وسياسات منظمة العمل 

إلى الدولية لممارسات الصادرة عن منظمة العمل مدونة االمتصل بوالتدريب ثقيف ُترجم دليل الت 
 .اللغة العربية

 بمبادرات إلدراج هذه االستراتيجية في سياساتها ولبنانالجمهوریة العربية السوریة واألردن قام  
، بترويج سياسة لبنانعلى سبيل المثال، قام عدد من أصحاب العمل، في و. المتعلقة بمكان العمل

 . في مكان العملاإليدز /البشرية ناعةفيروس نقص المبشأن 
، تم تدريب مفتشي العمل بشكل آامل حول الموضوع، لبنانو الجمهوریة العربية السوریةفي  

 .آمدربي أقرانآما تم تدريب بعض مفتشي العمل .  الدوليةباستخدام مواد منظمة العمل
 اإليدز/البشرية وس نقص المناعةفير العمل والصحة والبرامج الوطنية لاتجرى التنسيق بين وزار 

 .ولبنان األردنفي 
 في اإليدز/البشرية فيروس نقص المناعةالتزامه بسياسة  أعلن االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب 

 العمال، بما في ذلك تلك التي تستهدف محاربة التمييز يسترشد بهامكان العمل وبالمبادئ التي 
 . مؤآدة وأخرى مشتبه بهاوالتشهير استنادًا إلى حاالت

 أو تؤخر اعتماد هذه االستراتيجية على الصعيد القطري، تقيدإال أن هناك عددًا من القيود التي 
 :بما في ذلك

 خطورةال يزال هناك العديد من صانعي السياسات الذين ال يعون . االلتزام السياسي غير الكافي 
 وجوده؛مجرد الوباء أو حتى ينفون 

 ؛اتبيانقلة ال 
   .المعايير االجتماعية والثقافية والدينية 



 النتائج الرئيسية للعمل الالئق

DECENT WORK IN ASIA: REPORTING ON RESULTS 2001-2004 76 

  االتجارمنعحمایة العمال المهاجرین و
 :ن قلقهم بالقول المندوبون إلى االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر ععربأ

بأن الهجرة آظاهرة من ظواهر العالم المتسم بالعولمة ال يمكن أن تعتبر في مصلحة بلد الهجرة ... 
 لكنها يمكن أن تفيد آذلك بلدان المهجر عن طريق تزويدها بعمال هي في أمس الحاجة دون غيره،

وتفضي الهجرة غير النظامية . فالعمال المهاجرون هم األقل حماية في آثير من األحيان. إليهم
بل ال يتمتع العمال . واالتجار باأليدي العاملة إلى تعريض العمال ألسوأ أشكال اإلساءة واالستغالل

المقبولون قانونًا بالحقوق ذاتها التي تتمتع بها القوى العاملة الوطنية في معظم البلدان، آما ال يتمتعون 
وإذ يقر المندوبون بأن نهجًا ثنائية ومتعددة األطراف هي شرط . بمستوى الحماية االجتماعية ذاته

ر رائد في وضع وتسهيل الزم لصون العمال األقل حماية، فإنهم يطلبون من المكتب أن يضطلع بدو
 .اعتماد تدابير سياسية مالئمة من أجل العمال المهاجرين ضمن إطار العمل الالئق

 خطة عمل ٢٠٠٤ هيوني/ حزيراناعتمد مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين في و
شأن وضع إطار متعدد األطراف وغير ملزم لنهج يقوم على الحقوق ب"للعمال المهاجرين شملت 

 توجيهية ومبادئ للسياسات مبادئهجرة اليد العاملة، يأخذ في االعتبار حاجات سوق العمل ويقترح 
  .٣١"القائمة على أفضل الممارسات والمعايير الدولية

استجاب المكتب الستنتاجات االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر وخطة عمل منظمة و
ك للطلب المتزايد على المساعدة التقنية من جانب الهيئات العمل الدولية للعمال المهاجرين، وآذل

مثًال، من خالل برنامج الشراآة ( من خالل مجموعة من األنشطة، تشمل المشورة السياسية ،المكونة
 في آمبوديا "تعزيز القدرة الوطنية على إدارة الهجرة"حول الدولية منظمة العمل / بين آوريا

بما في ذلك ( وتقاسم المعرفة وبناء القدرات )شعبية ومنغوليا وتايلندوجمهورية الو الديمقراطية ال
قدمت منظمة و). االجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية وترجمة مواد التدريب إلى اللغات المحلية

بذلها لمعالجة تالدعم إلى نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل في الجهود التي الدولية العمل 
 الحرة االتحاد الدولي لنقابات العمالعلى سبيل المثال، عقد و. قة بالعمال المهاجرينالمشاآل المتعل

 إقليمية حول وضع آلية تعاونية مشورةالتابع للمنظمات اإلقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ 
؛ وأعد اتحاد نقابات ٢٠٠٣مارس / لترويج وحماية حقوق العمال المهاجرين، في جاآارتا، في آذار

 التحديات التي يواجهها العمال المهاجرون البورميون في تايلند؛ يصفلعمال في بورما شريط فيديو ا
آما نظمت نقابات العمال اجتماعًا تقنيًا حول دراسات تتعلق بهجرة األدمغة في بنغالديش والهند 

ل في ونظم اتحاد أصحاب العم. ٢٠٠٣ديسمبر / آانون األولونيبال وباآستان وسري النكا في 
، ٢٠٠٥ديسمبر / تايلند حلقتين دراسيتين حول العمال المهاجرين وعملية التسجيل في آانون األول

 بدراسة استقصائية حول أصحاب العمل التايلنديين في صناعة البناء ومعالجة على أن تستكمال
فضل الممارسات  أعن والمدابغ فيما يتعلق بالمسائل والتحديات واألمثلة األغذية البحرية والملبوسات
 .الستخدام العمال المهاجرين

 بين وزارة ٢٠٠٤مارس / ، تم توقيع مذآرة تفاهم في آذار اإلسالميةإیرانجمهوریة في و
لتسهيل وضع السياسات الدولية العمل والشؤون االجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل 

 حول تدريب ٢٠٠٥ه، يتوقع عقد مؤتمر عام وبموجب مذآرة التفاهم هذ. اليد العاملةحول هجرة 
 .صانعي السياسات

، التابع من أهمها مشروع الميكونغ دون اإلقليمي، مج عملابرالدولية أعدت منظمة العمل و
في هذه المنطقة و. والنساء باألطفالاالتجار  لمكافحة للبرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال،

نفاذ القانون واألطر إالحملة المناهضة لالتجار بالبشر بشكل آبير على دون اإلقليمية التي ترتكز فيها 
المحلية مصدر  المجتمعات في ترآيز مشروع الميكونغ على استراتيجيات الوقاية، يلقىالقانونية، 

اإلطاران (زايدة ــ وطنية متملكية وًا سياسي، قبوًال المقصودة على السواء أماآن العملالهجرة وفي
مشروع إقليمي آخر بتمويل من إدارة العمل األمريكية حول نطاق آما تم توسيع . )٥٧-٢ و٥٦-٢

بنغالدیش ونيبال وسري  من ثالثة بلدان هي ،مكافحة االتجار باألطفال الستغاللهم جنسيًا وفي العمل
باآستان وتایلند  ثالثة بلدان أخرى في المرحلة الثانية هي ، ليشمل في المرحلة األولىالنكا
 .)٥٨-٢اإلطار ( ونيسياوإند

———————— 
ة          31 دورة الثاني دولي، ال ل ال ؤتمر العم ي م د ف المي، اعتم صاد ع ي اقت اجرين ف ال المه ادل للعم ج ع شأن نه رار ب ق

 .٢٠٠٤والتسعون، جنيف، 
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 ٥٦-٢اإلطار 
 أصوات عبر الميكونغ:  لمكافحة االتجاراإلجراءات المجتمعية

التابع للبرنامج  ،والنساء باألطفالاالتجار أصبح مشروع الميكونغ دون اإلقليمي لمكافحة 
 التشغيل منذ ، قيد في المملكة المتحدةإدارة التنمية الدوليةبتمويل من  ،الدولي لمكافحة عمل األطفال

يرآز و. آمبودیا والصين وجمهوریة الو الدیمقراطية الشعبية وتایلند وفيتنام في ٢٠٠٠عام 
ويقوم المشروع بتشجيع . المشروع على الوقاية باعتبارها النقطة األساسية لمقاربة مشكلة االتجار

صلحة األوائل، ودعم األطفال والعائالت والمجتمعات المعرضة للخطر باعتبارهم من أصحاب الم
 على الصعيد المحلي من خالل مجموعة من أنشطة زيادة الوعي ة الذاتيالمساعدةالتخاذ إجراءات 

المهارات والتعليم وترويج على تدريب الالصغر ومجموعات االدخار واالئتمان وبالغ ونظم التمويل 
 وتدعمه مبادرات الكليةسات السيايسترشد ب" الميداني"العمل الوقائي هذا إن . المساواة بين الجنسين

 .بناء القدرات على مستوى الوالية والمقاطعة وعلى المستوى الوطني
ويشير تقييم . آانت النتائج حتى اليوم مشجعة وتم تلقي النماذج المجتمعية بشكل إيجابيو

 المشروع للمبادرات على المستوى المحلي إلى تغيرات بارزة في العالقات المجتمعية الناتجة عن
 :ومنهامشارآة أصحاب المصلحة في المشروع، 

أآثر األطفال أصبح . يالحظ األوالد تغيرات في عالقاتهم ضمن األسرة وفي المدرسة والمجتمع 
 رعاية أسرية أفضل، بما في تلقون، وهم يطلبون وي األبويةالحمايةووعيًا بحقوقهم في الرعاية 

ة وعلى بينة من التعرف على المتاجرين وآيفية أصبح األوالد أآثر ثقو. ذلك حقهم في التعليم
 بما في ذلك إرسالهن إلى ،آما تحصل الفتيات على اهتمام أآبر من األهل. حماية أنفسهم

 أن يطلب المدرسون وجهات نظر ألآثر شيوعًاواليوم أصبح من ا. المدارس وإبقائهن فيها
البالغين وُينظر إليهم على أنهم ثقة ووعلى الصعيد المجتمعي، يسترعي األطفال اهتمام . األطفال

 .عناصر فعالة للتواصل خاصة عندما يتعلق األمر بالوصول إلى أطفال آخرين
.  ودعمًا لألطفال والنساء واألسر المعرضة لخطر االتجار رعايًةأصبحت المجتمعات أآثر 

ادث االتجار ها، بينما آانت حوفرادتتحمل مسؤولية تأمين رفاه أالمجتمعات المحلية وبدأت 
. أمورًا خاصة أو من الشؤون األسريةفي السابق واستغالل األطفال والعنف المنزلي تعتبر 

تتتبع المجتمعات أثر األسر وتحرآاتها، وتعمل بشكل وثيق مع قوى األمن وتقوم بإبالغها عن و
قد نظمت مجموعات و. ، وتقوم بوضع شبكات حماية خاصة بهااالتجارأي حاالت من 

 ومجموعات االئتمان واالدخار للنساء واألسر المعرضة للخطر وهي توفر ة الذاتيدةمساعلل
 . للمهاجرين المحتملينواإلرشاد العمليالمشورة 

تم تنظيم . أصبح الشباب يدافعون عن أنفسهم ويمارسون مسؤولياتهم التي تتالزم مع حقوقهم 
حي والرسم وإلقاء القصص والغناء مجموعات من المؤيدين الشبان وتدريبهم على األداء المسر

آما تقوم بعض المجموعات . االتجاروضع والرقص وإنتاج أفالم الفيديو إلعطاء صورة عن 
 .بتصميم المداخالت والرسائل المجتمعيةمن الشباب 

من خالل األدوار القيادية للجان تنمية القرى والتنظيم ضمن . تجد النساء القوة في التنظيم 
 واالدخار واالئتمان، أصبحت النساء أآثر ثقة بشأن قدراتهن ة الذاتياعدةالمسمجموعات 

. حياتهن واإلمساك بزمام واثبات وجودهناتخاذ القرارات والتعبير عن آرائهن على الخاصة 
 . أنظمة دعم قوية فيما بينهننلقد طور

تحصل . ةلي المحلإلجراءات تخلق سلطات الواليات والمقاطعات بيئة تمكينية وتشارآية  
المجتمعات على التدريب المباشر والمستمر والدعم التقني من مكاتب المقاطعات والواليات 

  والميزانية في بعضبرامجمخصصات التمت زيادة و. ومنظمات المجتمع المدني األخرى
 التي تشير إليها خطط العمل االحتياجاتالمقاطعات والواليات أو أعيد توجيهها لالستجابة إلى 

آما توفر الهيئات في المقاطعات والواليات روابط قّيمة بين المستويات األعلى لصنع . محليةال
 . المحليالسياسات والقرارات والمجتمع

في جميع .  بالمجموعات الفقيرة والضعيفةقدرًا أآبر من االهتمام الحكومات الوطنية تولي 
 الفقر تخفيف حدةة جهودها بهدف استعدادها لزيادالوطنية البلدان، أظهرت لجان التوجيه 

) استكمال صناديق تنمية القرى(، بما في ذلك من خالل تقديم الدعم المالي االتجارومكافحة 
 ).تحسين جمع البيانات(والدعم التقني 

التشديد على االتجار ضمن إطار للهجرة زيادة لقد انتقل المشروع إلى مرحلة ثانية موسعة مع 
 تعزيز وتكرار برامج الوقاية المجتمعية ويجري. لك أماآن العمل في بلد المقصدبما في ذ أآثر شموًال،

يونن في في بعد النجاح الذي شهده مكون المشروع و.  مواقع تنفيذ المشروع في جميع البلدانمضاعفةل
 .)٥٧-٢اإلطار (الصين، بدأ العمل على مشروع جديد يتعلق بالتحرك الداخلي واالتجار في الصين 
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 ٥٧-٢طار اإل
  االتجارنعم:  والنفاذ إلى المستوى الوطنيمحاآاةال

للبرنامج الدولي  التابع لاالتجار بالنساء واألطفاقام مشروع ميكونغ دون اإلقليمي لمكافحة 
وعمل االتحاد . الصين لمكافحة االتجار في مقاطعة يونن في عمليات تدخلللقضاء على عمل األطفال ب

، وفقًا التفاق أبرم عملياتعلى الصعيد الوطني لتسهيل هذه الفة مرآز اتصال بص الصين لعمومالنسائي 
ووزارة العمل والضمان االجتماعي لمكافحة االتجار من خالل العمل مباشرة الدولية بين منظمة العمل 

  الصين االتحاد النسائي لمقاطعة يوننعموموفوض االتحاد النسائي ل.  الصينعموممع االتحاد النسائي ل
 .ل في مقاطعة يونناالتجار بالنساء واألطفاشروع مكافحة ليكون شريكًا رئيسيًا في م

 فقد تمت حماية آالف ناجحة، ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٢ المرحلة األولى من المشروع، من وآان
ومن العوامل الرئيسية .  اختبار نماذج رائدة وتوثيق التعليمجرىالنساء واألطفال من االتجار بهم و

 :يلي ، ما برنامج وطني أآثر شموًالزخم في اتجاه اعتماد على خلق التي ساعدت
 ؛الوطني ألصحاب المصلحة على مستوى المقاطعة والمستوى القاعدةواسعة مشارآة  
 بذل الجهود لتوثيق األبحاث والتعليم وتقاسمها على صعيد واسع؛ 
 . التي اضطلع بها زعماء مقاطعة يوننوعيةأعمال الت 
 عقد في  النماذجمحاآاةوطني ل الدروس المستفادة من مشروع يونن خالل اجتماع تم تقاسمو

 لتكرار نماذج االختبار الرائدة حماسوقد توّلد عن االجتماع .  في بيجين٢٠٠٢أآتوبر / تشرين األول
 اإليجابي لتنظيم اجتماع مائدة  الزخموقد استعمل. في مقاطعات أخرى وبرنامج على الصعيد الوطني

 مع مشارآين من الوزارات الرئيسية على المستوى الوطني ٢٠٠٣ نوفمبر / تشرين الثانيديرة فيمست
 االتجار نعتم وضع خط أساسي بطريقة تشارآية لمشروع وطني لمو. وعلى مستوى المقاطعات

ن عليه، بما في وبالفتيات والشابات الستغاللهن في العمل في الصين ووافق أصحاب المصلحة الرئيسي
، ٢٠٠٤في أوائل عام و.  الصين ووزارة العمل والضمان االجتماعيعموماالتحاد النسائي لك ذل

 لتنفيذ هذا المشروع الجديد على المستوى أموال في الصين بتخصيص إدارة التنمية الدولية تعهدت
 غسو غواندونغ وجيانوفي مقاطعتي) مقاطعات مرسلة(  أنهوي وهنان وهونانالوطني وفي مقاطعات

استخدمت الدروس األساسية التالية من مشروع يونن وأدرجت في المشروع و). قاطعتان مستقبلتانم(
 : االتجار بالفتيات والشابات الستغاللهن في العمل في الصيننعالوطني لم

 المطلوب استجابة متعددة األبعاد تعالج األسباب الجوهرية لالتجار؛ 
تجار ال يشمل فقط بيع واختطاف األطفال سعيًا االواضح يبين أن  مفهوم نيمن المهم تكو 

 على يشمل أيضًا إرغام هؤالء األشخاص هلعرضهم للتبني أو النساء سعيًا لتزويجهن ولكن
 أو أشكال غير مقبولة من العمل؛/البغاء و

للهجرة بين المقاطعات " آمن"العتراف بأهمية وجود سياسة بين المقاطعات وإطار نبغي اي 
 آبديل لالتجار؛" المستقبلة"و" المرسلة"
 بعمليات تدخل –استضعافًا  األآثر ألنهنرآيز خاص على الفتيات والشابات ينبغي أن ينصب ت 

إبقاء الفتيات دون سن الخامسة عشرة في المدارس وزيادة الوعي والهجرة ( السن حسب
 ؛) لمن هن في سن السادسة عشرة وما فوقاآلمنةالداخلية 

سبب خروج الفتيات من المدارس ت اعلى معالجة مسألة تفضيل الفتيان إذ إنهلترآيز ينبغي ا 
 .في سن مبكرة" غير اآلمنة"وهجرتهن 

 

 ٥٨-٢اإلطار 
 مكافحة االتجار باألطفال الستغاللهم جنسيًا وفي العمل

وسري النكا بنغالدیش  غطى الذي ، مكافحة االتجار باألطفال في جنوب آسيامشروعتوّسع 
إندونيسيا يشمل ) ٢٠٠٦-٢٠٠٣(ًا إقليميًا مشروعليصبح ، ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ الفترة فيونيبال 

 هو تعزيز قدرة الشرآاء الوطنيين على مكافحة المشروعوالهدف الشامل لهذا . باآستان وتایلندو
االتجار باألطفال ضمن الحدود الوطنية وخارجها الستغاللهم جنسيًا وفي العمل، وإعادة تأهيل األطفال 

ة وبناء القدرات واإلنقاذ وإعادة يمشورة السياساليشمل المشروع األبحاث وو. ين من االتجارالناج
 النفسية االجتماعية والتعليم غير شورةيشمل نموذج إعادة التأهيل اإلنقاذ والمو. التأهيل وإعادة اإلدماج

 وضع ويجري. يةالرسمي والتدريب المهني والتمكين االقتصادي وزيادة الوعي والتعبئة االجتماع
ويمكن اإلشارة فيما يلي إلى .  األطفال للمعالجة اإلنسانية لضحايا االتجارتراعي توجيهية مبادئ

 :في جنوب آسيا مكافحة االتجار باألطفال مشروع التي ساهم فيها ،اإلنجازات على الصعيد السياسي
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 خطة عمل وطنية ؛٢٠٠١مارس  / آذار١٢ في ١٨٢التصديق على االتفاقية رقم : بنغالدیش 
 وافق عليها مجلس الوزراء ،لمكافحة االتجار باألطفال من إعداد وزارة شؤون المرأة والطفل

المتعلقة بمنع ومكافحة  رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي اتفاقية ؛٢٠٠٢فبراير / في شباط
كافحة االتجار  إنشاء خلية م؛٢٠٠٢التي وقعت في  ، البغاءاالتجار بالنساء واألطفال ألغراض

 .٢٠٠٤في وزارة الشؤون الداخلية في 
 تصديق مجلس ؛٢٠٠٢يناير /  آانون الثاني٣ في ١٨٢التصديق على االتفاقية رقم : نيبال 

 لمكافحة االتجار نقحة على خطة العمل الوطنية الم٢٠٠٣يناير /  آانون الثانيالوزراء في 
 من قبل امانون األطفال للتصديق عليه إنهاء مراجعة قانون العمل الوطني وق؛باألطفال
 .البرلمان

 خطة عمل وطنية ؛٢٠٠٢مارس  / آذار١ في ١٨٢التصديق على االتفاقية رقم : سري النكا 
 عدل القانون ؛ تعزيز القدرة المؤسسية للسلطة المحلية لحماية الطفل؛لمكافحة االتجار باألطفال

اء والشباب واألطفال لرفع سن الحد األدنى  القانون الخاص باستخدام النس٢٠٠٣ لعام ٨رقم 
طبيعة " سنة بالنسبة للحصول على التدريب بهدف االستخدام في مهن ذات ١٦ إلى ١٤من 

 والتوصية بالموافقة مشروع خطة عمل للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال تقديم ؛"خطرة
 . حول عمل األطفالعليه من جانب الهيئات المكونة الثالثية ولجنة التوجيه الوطنية

العمال وآذلك مع منظمات عمل المشروع بشكل وثيق مع منظمات أصحاب العمل وو
 مكافحة االتجار مشروعسيالن مع عمال  مؤتمر، عمل سري النكافي و. المنظمات غير الحكومية

 أنشأآما . زيادة الوعي بشأن االتجار باألطفال في مجتمعات المزارعلباألطفال في جنوب آسيا 
المشروع وحدات من هيئات التعبئة االجتماعية للمساعدة على الوقاية من االتجار باألطفال وتسهيل 

 فرقة للمراقبة المجتمعية في ٦٠، تم تعزيز بنغالدیشفي و. عملية إعادة إدماج األطفال الناجين
نظمات العمال آما آان ممثلو م. العتراض أي أعمال ذات صلة باالتجار باألطفالاالتحادات الحدودية 

، تعاون اتحاد العمال في المطاعم والفنادق نيبالفي و. في قطاع النقل نشطين في إنقاذ الضحايا األطفال
 للفتيات اللواتي يعملن في آمنة في نيبال لتوفير ظروف عمل الحاناتالصغيرة وجمعية المطاعم و

اه الطفل مبادراتها للوقاية من ، ربطت المؤسسة اإلندونيسية لرفإندونيسيافي و. المطاعم الصغيرة
مت شرآات دآما ق.  في القطاع الخاصللشرآاتاالتجار باألطفال مع مبادرات المسؤولية االجتماعية 

عملت المؤسسة و.  طفل٣٠٠ مدرسية لحوالي ولتقديم منحخاصة تبرعات إلنشاء مكتبة متنقلة لألطفال 
تجار باألطفال في جنوب آسيا، بشكل وثيق مع  مكافحة االمشروعاالندونيسية لرفاه الطفل، بدعم من 

لفتيات المعرضات للخطر في مجال مدته ستة أشهر لمرآز الملبوسات الدولي للتدريب لتأمين تدريب 
 .وبالتالي إيجاد عمل لهنالصناعية الخياطة 

 الذين هم من أآثر العمال ،لعمال المهاجرين للخدمة في المنازلعلى ا اهتمام خاص وأنصب
، والذين يشكلون واحدة من أهم فئات العمال المهاجرين في اإلساءةة للتمييز واالستغالل وعرض
 الممارسات الجيدة لمعالجة عنضعفهم ونشر المعلومات مواطن ولزيادة الوعي بشأن . ٣٢اإلقليم

 المرسلة البلدان عمل حول التأييد وبناء القدرات في الدولية حلقات منظمة العمل جرتالمشكلة، أ
 العمل هذه الوآاالت الحكومية ونقابات العمال ومنظمات أصحاب حلقاتوال تستهدف . والمستقبلة

 أيضًا وآاالت التوظيف في القطاعين العام والخاص والعمال  تستهدفهاالعمل فحسب، ولكن
في الدول العربية، و. للخدمة في المنازل وعائالتهم والمجتمعات المحلية) المحتملين(المهاجرين 

 التعاون بين تشجيعاعدت الدراسات التي توثق وضع العمال المهاجرين للخدمة في المنازل على س
 استضعاف هؤالء العمال والمنظمات الدولية األخرى لمعالجة مسألة  الدوليةمنظمة العمل

 .)٥٩-٢ اإلطار(

 

———————— 
 ماليين ٥(، آان عدد المهاجرين من النساء قد تجاوز عدد الرجال في شرق وجنوب شرق آسيا ٢٠٠٠   بحلول عام  32

 في المائة من إجمالي ٤٨ مليون امرأة مهاجرة في غربي آسيا نسبة ٧٫٦وتشكل ).  مليون رجل٤٫٩امرأة مقابل 
في :  للخدمة في المنازل، يمكن اإلشارة إلى بعض األرقامولتوضيح هجرة النساء. المهاجرين في المنطقة دون اإلقليمية

، وبين ٢٠٠٠ عامل في عام ٢٠٢٫٩٠٠هونغ آونغ، وصل عدد العمال المهاجرين للخدمة في المنازل إلى أآثر من 
 في المائة من مجموع ٧٢ما يمثل ( امرأة إندونيسية بالدها ٦٩١٫٢٨٥، غادرت ٢٠٠١يونيه /  وحزيران١٩٩٩

 عامل مهاجر ١٥٥٫٠٠٠لعمل بشكل أساسي في الخدمة في المنازل؛ أما في ماليزيا، فقد تم التصريح عن ل) المهاجرين
 : أنظر). والكثير من العمال لم يتم التصريح عنهم (٢٠٠٢في 

ILO: Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Women Migrant Workers An Information 
Guide. (Geneva, 2003), Booklet 1, pp. 9-11. 
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 ٥٩-٢اإلطار 
 حمایة المهاجرات العامالت في خدمة المنازل

التي تواجهها المهاجرات العامالت في خدمة المنازل ولتحديد مدى تحديد المشاآل ل توخيًا
. البحرین والكویت ولبنانواإلمارات العربية المتحدة بأبحاث في الدولية ضعفهن، قامت منظمة العمل 

 التي تشكل األسباب الرئيسية لضعف المهاجرات األنماطوقد آشفت هذه األبحاث عن الممارسات و
زيادة في وساهم منشور في اللغتين اإلنكليزية والعربية .  لمعالجة هذه األسبابواقترحت استراتيجيات

وقد روج الحوار .  استجابات محددة على الصعيدين القانوني والمؤسسيوضعالوعي وساعد على 
صندوق  والالجئين مفوضية األمم المتحدة لشؤونوالدولية بشأن المنشور التعاون بين منظمة العمل 

 :لوضع اقتراحات محددة بغرض للمرأة دة اإلنمائياألمم المتح
 القضاة والمحامين للتأثير على نهجهم في التعامل مع المهاجرات العامالت في بينزيادة الوعي  

 .) رائدآبلدلبنان (الخدمة في المنازل، والذي يعتبر حاليًا نهجًا تجريميًا 
تحديد  /ة في المنازل لمناقشةعقد اجتماع إقليمي لصانعي السياسات حول عمال الخدم 

 .االستجابات القانونية والمؤسسية واالجتماعية
إعداد فيلم وثائقي حول عمال الخدمة في المنازل في الدول العربية من وقت مغادرتهم بلد  

 .المنشأ، بدءًا من سري النكا
ث آان هناك طلب  حيلمملكة العربية السعودیة واليمنمان واُعل بالنسبة إجراء تقييمات قطرية 

 .من نقابات العمال والمنظمات غير الحكومية والحكومة
 :انظر

S. Esim and M. Smith (eds.): Gender and Migration in Arab States: The Case of Domestic Workers. 
(Beirut, ILO, 2004). 

نزلية من االتجار وبدأ مشروع دون إقليمي حول حشد اإلجراءات لحماية العمال في الخدمة الم
إدارة وبتمويل من . ٢٠٠٦مارس /  ويتوقع أن ينتهي في آذار٢٠٠٤مايو / والعمل الجبري في أيار

 والبلدان  إندونيسيا والفلبين في المملكة المتحدة، يغطي المشروع البلدان المرسلة مثلالتنمية الدولية
وبالرغم من أن . ة الخاصة، الصينماليزیا وسنغافورة ومنطقة هونغ آونغ اإلداریالمستقبلة مثل 

 العمال في حمايةالوقت ما زال مبكرًا للتبليغ عن نتائج ملموسة، فإن أهداف المشروع هي تعزيز 
التأييد واألبحاث " ٢"قانون وإطار سياسي للعمل في المنازل؛ " ١ ":الخدمة في المنازل من خالل

لوصول إلى عمال الخدمة في المنازل ا" ٣"لتوسيع فهم وضع العمال في الخدمة في المنازل؛ 
التدخالت المستهدفة للحد من االتجار " ٥"بناء قدرات أصحاب المصلحة؛ " ٤"؛ منحهم القدراتو

 .والعمل الجبري لعمال الخدمة في المنازل ولحماية ومساعدة أولئك الذين عاشوا المعاناة

 والحوار االجتماعي تعزیز الهيكل الثالثي
يدعو " ١"قرارًا ) ٢٠٠٢ هيوني/ حزيران( الدولي في دورته التسعين اعتمد مؤتمر العمل

 بما في ، للحوار االجتماعياألساسية الالزمة الشروط ضمان وجودحكومات الدول األعضاء إلى 
في بيئة سليمة تهيئة ذلك احترام المبادئ األساسية وحق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية و

منظمات آذلك يدعو الحكومات و" ٢"رام دور الشرآاء االجتماعيين؛ عالقات الصناعية واحتال
 الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي، السيما في عزيزأصحاب العمل إلى تمنظمات العمال و

يدعو مجلس " ٣"القطاعات التي يغيب فيها أو بالكاد يقوم فيها الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي؛ 
 في أنشطة بالمشارآةومكتبها الدولية  منظمة العمل أن يضمن قيامدير العام  المأن يكلفاإلدارة إلى 

 .مختلفة لتعزيز دور الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي في المنظمة
بأن السبيل األآثر "في االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر، آرر المندوبون تأآيدهم و

ى الحد من العجز في العمل الالئق يمر بالحوار فعالية لتحديد وتنفيذ سياسة وطنية ترمي إل
مثل هذا الحوار ال يكون ممكنًا إال متى آان المشارآون على قدم "، وأن "االجتماعي الثالثي

أهمية الحرية النقابية وحق المفاوضة الجماعية آقواعد أساسية "على  المندوبون شددآما ". المساواة
يع الدول األعضاء على التطبيق الكامل للحقوق الواردة في جم" حثوا، و"للحوار االجتماعي البناء

واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة ) ٨٧رقم  (١٩٤٨اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 
 ".، على آامل أراضيها الوطنية)٩٨رقم  (١٩٤٩الجماعية، 
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 الوضع فيما يتعلق فإن،  في عدد من الدولتزايد االهتمام بالرغم من ولكن ما يؤسف له هو أنه
فمنذ .  سوءًا بشكل إجماليقد أزدادعلى حاله إن لم يكن  بل يبقى -مثيرًا للقلق يبقى بالحرية النقابية 

 آسيا والمحيط الهادئ، صدق إقليم بلدًا في ٢٨ مجموعمن و، ٢٠٠٥يناير / آانون الثانينهاية شهر 
دولة  ١١ مجموعومن . ٩٨ االتفاقية رقم  بلدًا على١٦ وصدق ٨٧ بلدًا على االتفاقية رقم ١٣

. ٩٨ على االتفاقية رقم خمس دول فيما صدقت ،٨٦ على االتفاقية رقم ثالث دول صدقت عربية،
 على اتفاقية المشاورات الثالثية عربية دول خمسوالمحيط الهادئ وآسيا  إقليممن بلدًا  ١٤وصدق 

، بلغ عدد ٢٠٠٥ يناير /آانون الثانياية ومنذ نه). ١٤٤رقم  (١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(
 . واحدة من الدول العربيةقضية من آسيا وقضية ٢٠ النقابيةحرية ال العالقة أمام لجنة القضايا الفعلية

 آان هناك إشراك وثيق فقد هذا التقرير، طوالمن ناحية أآثر إيجابية، وآما تم التشديد عليه و
أنظر ( الوطنية بشأن العمل الالئقوالجهود د خطط العمل  وتطبيق ورصوضعللشرآاء الثالثيين في 

على إشراك الشرآاء االجتماعيين ووزارات الدولية وقد ساعدت منظمة العمل . )٦٠-٢اإلطار أيضًا 
ومن النواتج المهمة االعتراف المتزايد من . استراتيجية الحد من الفقرالعمل بشكل رسمي في أوراق 
ولية بالدور األساسي الذي يقوم به الشرآاء االجتماعيون في خلق روح جانب المؤسسات المالية الد

 :وفيما يلي بعض األمثلة. أصلية للملكية الوطنية
أنشأت وزارة العمل واالستخدام هيئة استشارية بشأن العمل الالئق، بمشارآة : بنغالدیش 

أصحاب نظمات مالوزارات والوآاالت الحكومية الرئيسية وممثلين عن منظمات العمال و
والدور الذي تقوم به الهيئة االستشارية هو تحديد أولويات البالد والتصديق عليها . العمل

 . البرنامج الرائد الخاص بالعمل الالئقنفيذ التقدم المحرز وتاستعراضو
تم وضع خطة العمل استنادًا إلى طلبات محددة من الهيئات : جمهوریة إیران اإلسالمية 

شارآت وزارة العمل والشؤون االجتماعية بشكل وثيق مع منظمات و. ثيةالمكونة الثال
بلد وفي على صعيد الالعمال في إعداد استراتيجية استخدام منظمات أصحاب العمل و

وقد وقعت الهيئات المكونة . التحضير لمؤتمر وطني حول استخدام وتمكين ومساواة المرأة
 قوانين العمل في ضرورة تنقيح حول ٢٠٠٤توبر أآ /الثالثية مذآرة تفاهم في تشرين األول

 .النقابيةحرية الالبالد بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، بما في ذلك تطبيق 
أصحاب العمل بشكل وثيق في صياغة ورقة منظمات شارآت منظمات العمال و: نيبال 

 وخطة العمل الوطنية بشأن استراتجية الحد من الفقر والخطة اإلنمائية الخماسية العاشرة لنيبال
 .العمل الالئق

 أولويات منظمات أصحاب  تتجلى أنضمانعلى الدولية ساعدت منظمة العمل : باآستان 
بشكل مناسب في ورقة استراتجية الحد من ، العمال وأولويات وزارة العملمنظمات العمل و
ور مع الهيئات المكونة  البرنامج القطري بشأن العمل الالئق بالتشاوجرى وضع إطار. الفقر

الثالثية في العاصمة االتحادية وفي المقاطعات على السواء، مع التوصل إلى توافق ختامي في 
 .اآلراء خالل اجتماع ثالثي على الصعيد الوطني

وطنية وفريق عمل تقني ثالثي بهدف تصميم استشارية ثالثية تم إنشاء لجنة : الفلبين 
 .عمل الوطنية بشأن العمل الالئق في الفلبين ورصد تطبيق خطة الاستعراضو
تم تنظيم اجتماعات استشارية ثالثية لوضع أولويات البرنامج القطري الذي تتم : فيتنام 

بمبادرة حكومية المنشأ فريق العمل الثالثي في أحيانًا، يدعى أعضاء آخرون و. صياغته حاليًا
ومن أعضاء اللجنة مسؤولون . جتماعاتإلى حضور االالدولية المعني بشؤون منظمة العمل و

رفيعو المستوى من وزارتي الشؤون الخارجية والمالية، ومشارآتهم في مثل هذه المشاورات 
مهمة ومفيدة لجميع األطراف فيما يتعلق بالدعم السياسي وااللتزام المالي المحتمل حسب 

 .الحاجة

ج وتعزيز الهيكل الثالثي والحوار وقد أدت الجهود التي بذلتها منظمة العمل الدولية لتروي
، مثًال، ساعد الحوار االجتماعي على النكا سريوفي . االجتماعي إلى بعض اإلنجازات البارزة
، ساهم إندونيسياوفي ). ٦١-٢اإلطار ( تجهيز الصادراتتشجيع المسؤولية االجتماعية في مناطق 

 ، في ترويج وتحقيق٢٠٠١ريكية منذ مشروع لمنظمة العمل الدولية بتمويل من إدارة العمل األم
 الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية وتعزيز قدرات الهيئات المكونة وتقديم المساعدة في

 ومن النواتج المحددة للمشروع. إصالح قانون العمل وإنشاء عالقات صناعية سليمة برنامج
 لة وقانون تسوية النزاعات بموجب برنامجالمشارآة الثالثية الوثيقة في صياغة قانون القوى العام

 ٢٠٠٣وقام البرلمان بالتصديق على هذين القانونين في . إصالح قانون العمل الذي وضعته الحكومة
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ومن المكونات االبتكارية .  على التوالي، وقد استكمال بصياغة واعتماد اللوائح التنفيذية لهما٢٠٠٤و
 ).٦٢-٢اإلطار (ل العالقات الصناعية األخرى للمشروع تدريب الشرطة على مسائ

 ٦٠-٢اإلطار 
 دور الهيئات المكونة الثالثية في البرمجة القطریة بشأن العمل الالئق

، أساسًا تستند إليه الهيئات سري النكالعمل الالئق، في ل، آان البرنامج القطري ٢٠٠٤منذ 
ن المراجعة الحالية تجرى مرة آل إ. المكونة الثالثية في مراجعة خطة عمل المكتب لكل فترة سنتين
خالل هذه االجتماعات، يقوم آل فريق و. ثالثة أشهر، حيث يستضيف المكتب اجتماعًا ثالثيًا للمراجعة

 وتحديد عملية التي يتناولها التقريرفترة العن العمل المنجز خالل الدولية  منظمة العمل بدراسة تقرير
تنفيذ في عملية ونشط م الهيئات المكونة من المشارآة بشكل فعال وقد مّكن هذا النظا. المتابعة المطلوبة

آما تجري .  البرنامجفي تأثير العمل بشأن معالجة المسائل ذات األولوية في البلد ورصد التقدم خطة
وقد أدت . مناقشات فردية تستند إلى المسائل مع جميع الهيئات المكونةالدولية منظمة العمل 

لى تفاعل أآثر اتساعًا مع المجموعات المكونة المعنية، آما حثت على خلق بيئة المشاورات الفردية إ
ومثاًال على ذلك، العمل الذي تم إنجازه مع الرابطة الوطنية لنقابات العمال . من التعاون وبناء القدرات
وتم ، ١ حيث تم التصدي لكل المسائل التي نشأت عن تعددية نقابات العمال،بشأن األبحاث والتعليم

الدولية لم تتوقف منظمة العمل و.  العمل الالئقالسعي إلى تحقيق برنامج أسس عمل مشترآة في رساءإ
التعاون حول مسائل مثل قائمة على عن بناء الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي من خالل إجراءات 

ممارسات  مدونة  الجنسي وإدراج ووضع مدونة حول التحرشالمنسوجات متعددة األليافنهاية ترتيب 
 مبادئ ووضع  العملعالمفي اإليدز  /البشرية فيروس نقص المناعةمنظمة العمل الدولية بشأن 

البرنامج تشغيل لقد أثر التعاون بشكل إيجابي على . توجيهية حول الحوار االجتماعي في أماآن العمل
 .ت المكونة في معالجة المسائل بشكل أآثر شفافية ومساءلة من جانب الهيئاوآفاءته

 . نقابة عمال قيد العمل وال يوجد أية اتحادات لنقابات العمال على الصعيد الوطني١٧٠٠   هناك أآثر من  

 

 ٦١-٢اإلطار 
 تجهيز الصادراتترویج المسؤولية االجتماعية من خالل الحوار في مناطق 

وهي تشكل . كا سري النميزة رئيسية من مزايا سوق العمل في تجهيز الصادراتمناطق تشكل 
ولكن تبقى ظروف العمل وعالقات العمل وتنمية . مصدرًا مهمًا لالستخدام السيما بالنسبة للنساء

 .الموارد البشرية من المسائل التي تحتاج إلى تحسينات
لتعاون التقني لمعالجة هذه اخدمات استشارية وأنشطة الدولية بتقديم  منظمة العمل وتقوم

قدرًا وزارة عالقات العمل واالستخدام األجنبي و  االستثماربين مجلساعات وقد عززت اجتم. المسائل
الحوار تشجيع  حول ةدون إقليميالدولية حلقة عمل وعقدت منظمة العمل . أآبر من التنسيق والتعاون

. ٢٠٠١نوفمبر  /في الهند في تشرين الثانيفي جنوب آسيا،  تجهيز الصادراتمناطق االجتماعي في 
.  في الفلبينتجهيز الصادراتمناطق ماع، قام فريق دراسات ثالثي من سري النكا بزيارة وبعد االجت

 ٨٧رقم الدولية،  احترام اتفاقيتي منظمة العمل لضمانوبعد الزيارة، أصدرت الحكومة توجيهًا 
مناطق  في المنشآت، آما تم إرسال تعميم حول أثر ذلك إلى آل تجهيز الصادراتمناطق  في ٩٨ ورقم
 المستخدمين التوجيهية القائمة لمجالس المبادئباإلضافة إلى ذلك، تمت مراجعة آل . هيز الصادراتتج
 النزاعات على تسويةالمفاوضة جماعيًا وب المستخدمينالتابعة لمجلس االستثمار للسماح لمجلس و

تيجة لعمل ون. لعمال عن ا من ممثلين منتخبينالمستخدمين أن تتكون مجالس نبغي وي؛مستوى المنشأة
 لزامالمتابعة الذي قامت به الحكومة، تم تعديل قوانين العمل لمعاقبة أي تمييز مضاد للنقابات وإ

 .تمثيليةالنقابات الأصحاب العمل على االعتراف ب

، أدت جهود منظمة العمل الدولية لترويج الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي إلى نيبالوفي 
 تتعلق بالهيكل الثالثي، مثل إنشاء لجنة عالقات العمل على مستوى وضع أحكام في قانون العمل

باإلضافة إلى ذلك، وافقت . المنشأة ولجنة تحديد األجر األدنى والمجلس االستشاري المرآزي للعمل
 منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، بدعم تقني من منظمة العمل الدولية، على حد أدنى جديد

. ر ثنائي وقامت بشكل مشترك بوضع توصية إلى الحكومة في سبيل التطبيقلألجور من خالل حوا
قانون العمل  آما شارك أصحاب العمل والعمال بشكل نشط في الحوار االجتماعي الجاري إلصالح

حيث وافقوا على مناقشة جدول أعمال تضمن سبع نقاط، بما فيها قضايا الضمان االجتماعي 
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 قد قّيد عمل منظمات ٢٠٠٥فبراير / لوضع السياسي في البلد منذ شباطإال أن ا. والمرونة في العمل
 .العمال ومنظمات أصحاب العمل وقّلص الحوار االجتماعي

 ٦٢-٢ اإلطار
 تدریب الشرطة على المسائل المتعلقة بالعالقات الصناعية

 يسياإندونبتمويل من إدارة العمل األمريكية في الدولية قام مشروع إعالن لمنظمة العمل 
لمنظمة العمل في العمل األساسية والحقوق  المبادئ على ضابط شرطة آمدربين رئيسيين ٣٠بتدريب 
ويتوقع من . صناعيةالنزاعات ال الشرطة في معالجة أوضاع تنظم دوروالقوانين الوطنية التي الدولية 

 الشرطة ل إطارداخ البرنامج المحافظة علىهؤالء المدربين الرئيسيين أن يقوموا بدور هام في 
الوطنية اإلندونيسية حتى بعد نهاية المشروع، وذلك من خالل إدراج المسائل المتعلقة بالعمل في 

 .دورات التدريب التي يقدمونها بموجب مختلف اختصاصاتهم
 في النظام المحافظة على القانون وحول التدريب وضع دليل لسلوك الشرطة حصائلومن بين 

 نصوت. ٢٠٠٥ رئيس الشرطة الوطنية في أوائل عام سيصدر عنت الصناعية، النزاعات بشأن العالقا
المحافظة على القانون يقتصر على أن دور الشرطة على  ، في جملة أمور أخرى،أحكام هذا الدليل

وعند .  العام مهددين، وعدم التدخل فيما عدا ذلكالنظام في الحاالت التي تكون فيها السالمة والنظامو
 أن العمال وأصحاب العمل يمارسون حقوقهم في ضمانا الدور، يتوقع من الشرطة القيام بهذ

تم وضع هذا الدليل من خالل سلسلة من عمليات و. اإلضرابات واإلغالقات التعجيزية بشكل مسالم
 أصحاب العمل رابطةالتشاور مع ممثلين من وزارة القوى العاملة والهجرة ونقابات العمال و

آما . ين التقوا بمسؤولين من الشرطة للمرة األولى وتناقشوا معهم في تلك المسائل الذ،اإلندونيسية
 لضباط قدمتشارك ممثلون من الهيئات المكونة الثالثية في سلسلة من دورات تدريبية للتوعية 

استهلت هذه األنشطة الحوار بين الشرطة و. الشرطة على مستوى المقاطعة والوالية ودون الوالية
اإلندونيسية واألطراف الفاعلة في العالقات الصناعية في البالد من المستوى الوطني إلى الوطنية 

 .المستوى المحلي

 تشرين ٤ اجتماعي في اتفاق، أدى الحوار االجتماعي الثالثي إلى توقيع الفلبينفي و
. بارزة من جانب الحكومة وشرآات قطاع األعمال الكبيرة ونقابات العمال ال٢٠٠٤أآتوبر  /األول

.  االجتماعي إلى معالجة المشاآل االقتصادية والمالية الحالية التي يواجهها البلداالتفاقيسعى و
االجتماعي تقوم على ما فحواه أن العمال سيلجأون إلى اإلضرابات فقط لالتفاق والعناصر األساسية 

 عدد العمال أو تخفيض لاإلقفا وأن أصحاب العمل لن يلجأوا إلى اإلغالق التعجيزي أو أخيرآإجراء 
صحاب العمل ألوحيد للعمال وثنائي ، قام مجلس باآستانفي و. أو التسريح إال في الحاالت القصوى

 .)٦٣-٢اإلطار (بتحقيق إنجازات بارزة 

 ٦٣-٢اإلطار 
 الشراآة الثنائية بين العمال وأصحاب العمل

، آآلية ثنائية للحوار ٢٠٠٠ عام باآستانصحاب العمل في ألثنائي للعمال والأنشىء المجلس 
انطلقت فكرة إنشاء هذا المجلس من و. اتمستوى المقاطععلى االجتماعي على المستوى الوطني و

 لكل ٢٥ في باآستان، أي  الرئيسيةاتحادات العمال وأصحاب العملجميع  عضوًا يمثلون ٥٤جانب 
 في مختلف رعًا ف١٢ إنشاءن خالل آافة مالبالد ويعمل هذا المجلس في .  خبراء مستقلينمع أربعمنهم 

دعمًا آبيرًا خالل تأسيس المجلس والتوسع التنظيمي الدولية قدمت منظمة العمل و. مقاطعات باآستان
المساندة التقنية والتدريب لقادة الدولية وقد شملت المساعدة التي قدمتها منظمة العمل . الالحق له
لين الحكوميين حول مبدأ الحوار االجتماعي أصحاب العمل وللمسؤومنظمات  العمال ومنظمات
 للتصدي للتحديات التي  الجماعيةوالحوار االجتماعي الثنائي يتجه نحو تعزيز الدور والجهود. وقيمته

 النزاعات الصناعية وتحسين اإلنتاجية من خالل تسويةتثيرها العولمة وتنسيق العالقات الصناعية و
لس في وضع مدونة سلوك للعدالة بين الجنسين في مكان العمل ساهم المجو. المشورة وتوافق اآلراء

آما أدى . العتماد الطوعي لهذه المدونةا من أجلوقام بجهد لصالح التحالف لمكافحة التحرش الجنسي 
التعاون بين هذا المجلس والمجلس الوطني لتنمية المهارات إلى توفير التدريب التقني والمهني مجانًا 

 عامل وأوالدهم من التدريب في سلسلة من ٤٠٠٠حتى اليوم، استفاد أآثر من و .للعمال وأوالدهم
افتتح رئيس باآستان أول اجتماع سنوي و.  القابلة لالستخدام مع شهادات مهنية معادلة لهاالمهن

 في قاعة محاضرات ٢٠٠٤ديسمبر / آانون األول ٢٩صحاب العمل في ألثنائي للعمال والللمجلس 
أعلن عن دعم الحكومة ألهداف المجلس وطلب من منظمات و. باد أفي إسالمولية الدمنظمة العمل 
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 حلول بناءة إليجاد لألجور و القائمأصحاب العمل تقديم اقتراحات لزيادة الحد األدنىمنظمات العمال و
ن لقد تم االعتراف اآل. ثنائية للمسائل البارزة المتعلقة بمراجعة القرار المعني بالعالقات الصناعية

 للشراآة الثنائية لترويج السياسات االجتماعية وسياسات العمل وخاصة إليجاد مشروعةأداة آبالمجلس 
حلول سريعة للمشاآل ذات الصلة بعالقات العمل في أماآن العمل بهدف الترويج لحالة شاملة يربح 

 .فيها الجميع

 مجلس التعاون الخليجييذي لوالمكتب التنفالدولية تم توقيع اتفاق تعاون بين منظمة العمل و
.  الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العملعزيزبشأن ت

، تم بذل الجهود لترويج الحوار االجتماعي البحرینوآجزء من البرنامج الرائد للعمل الالئق في 
سياسات  الجديد وسياسة األجور وحول مسائل وطنية هامة تتعلق بإصالح سوق العمل وقانون العمل

، ساعد الحوار العراقفي و. االستخدام ونظم الضمان االجتماعي وسياسات التعليم والتدريب المهنيين
في و. االجتماعي على وضع قانون العمل وتحديد األولويات في خلق فرص العمل وتوليد العمالة

رآة الفعالة للشرآاء االجتماعيين في إنشاء ، عزز الحوار االجتماعي المشااألراضي العربية المحتلة
في و.  وفي وضع قانون العمل الجديدة االجتماعيللتشغيل والحمايةوإدارة الصندوق الفلسطيني 

، مّهد الحوار االجتماعي الطريق للشرآاء االجتماعيين للمشارآة في وضع قانون العمل، من اليمن
، ساعد األردنفي و. ع مكافحة عمل األطفالخالل ترويج تعميم قضايا الجنسين وتنفيذ مشرو

إدارة العمل األمريكية في تحسين اإلطار السياسي الدولية ومنظمة العمل مشترك بين مشروع 
موظفين اإلداريين في وزارة العمل للالتفاوض مهارات للحوار االجتماعي وتعزيز القدرات و

المملكة فق مجلس الوزراء في واو. العمالمنظمات ومهارات ممثلي منظمات أصحاب العمل و
 على مرسوم يتعلق بقواعد إنشاء لجان العمل على مستوى المنشأة وأجرى العربية السعودیة

حول الشروط التنظيمية المستقبلية إلنشاء لجنة العمال واعتماد الدولية مناقشات مع منظمة العمل 
 .النقابيةحرية ال بشأنقانون جديد 

لحوار االجتماعي على تحقيق إنجازات في بيئة العمل وخفف على صعيد المنشأة، ساعد او
 .)٦٤-٢اإلطار (النزاعات المتعلقة بالعمل وشدد الثقة وأدى إلى تعزيز اإلنتاجية 

 ٦٤-٢اإلطار 
 تجربة مشروع فيتنام وجنوب آسيا حول الهيكل الثالثي

لنرويج والذي  الممول من حكومة ا،يرآز مشروع فيتنام وجنوب آسيا حول الهيكل الثالثي
 : هيعلى أربعة خطوط عمل رئيسية ،والهندوسري النكا وفيتنام ونيبال بنغالدیش يغطي 
 .وضع وإيجاز المبادرات المبتكرة والحوار على صعيد المنشأة 
لعمليات وضع ودعم الحوار االجتماعي على الصعيد الوطني وتحديد المواضع التي يمكن  

 . وتحسين أماآن العملالمنشآت نمو ا علىتساعد فيه أن التدخل السياسية
 .نشر أفضل الممارسات 
 .إشراك النساء في الحوار االجتماعي 
عن عدد من األمثلة الناجحة للحوار االجتماعي على صعيد المنشأة في  المذآور مشروعالأبلغ و
سري النكا تم  تعميم قضايا الجنسين، وفي علىساعد تعزيز الحوار االجتماعي في نيبال و. آل بلد

 وفي الهند، قام العمال بزيارة العمالء ؛النقاباتيسوده تعدد التطرق إلى مسألة الخصخصة في وضع 
في باآستان والهند، نتج عن عملية الحوار االجتماعي حل و. لتفهم المشاآل في المنتجات المصنعة

في نيبال وباآستان، يمكن و. ضاةالمقا النزاعات بدل اللجوء إلى تسويةالنزاعات من خالل آليات بديلة ل
 حيثما الحوار االجتماعي بين أصحاب العمل ونقابات العمال على الصعيد الوطني حصيلة أن نتبين
 . الحكومةالمقبول من ،الهيكل الثنائي آنهج لتحديد الحد األدنى لألجوريستخدم 
 الهيكل الثالثي، ، أصدر رئيس الوزراء مرسومًا حول٢٠٠٤ هيولي / تموز١٤، في فيتنامفي و

لقد أعطى المرسوم .  الدولية بمشورة تقنية من منظمة العملالمذآورمشروع التمت صياغته في سياق 
 اتفاقيات وفي مجال تنفيذطابعًا رسميًا للمشاورات الثالثية في جميع المناقشات التشريعية والتقنية 

أن يمهد المرسوم الطريق للتصديق على ومن المتوقع .  وتقديم التقارير بشأنها الدوليةمنظمة العمل
 لبناء عالقات تعاونية بين اإلدارة والعمال منشآتتم اتخاذ إجراءات في ثماني و. ١٤٤االتفاقية رقم 

بمثابة مرشد في فيتنام المعني مشروع ال ناتج آانوقد .  عمل أصحاب العملدليلوتم توثيق العملية في 
 ٧٠مريكية حول العالقات الصناعية يغطي سبع مقاطعات ومشروع ممول من إدارة العمل األلودليل 
خدمات ال ولتقديم التدريبوقد أنشأ المشروع فرق عمل ثالثية في المقاطعات، تتمتع بقدرة . منشأة
 على بناء عالقات تعاون بين اإلدارة والعمال لحل النزاعات وتحسين لمساعدة المنشآتستشارية اال

 .ظروف العمل
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 أنه ال يزال هناك  إلىتائج اإليجابية التي تم اإلبالغ عنها، أشارت معظم البلدانبالرغم من النو
إحدى هذه المشاآل تتمثل و. عدد من العوامل التي تعوق الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي الفعالين

العمال وغياب منظمات  أن القدرة المحدودة لمنظمات أصحاب العمل وفي، النكا سريمثًال، في 
من يجعالن  التعاون بشأن مسائل سياسية أوسع نطاقًا تحديًا وبقيانرابط بين نقابات العمال يالت

 ما يلزم من دعم  الدوليةلذا، آان من الضروري أن تقدم منظمة العملو. حد ذاتهقيامه في الصعب 
 .لتسهيل الحوار من خالل إنشاء المنتديات والقيام بدور األمانة لعملية المتابعة

العمال من القيود األآثر منظمات ون القدرة المحدودة لمنظمات أصحاب العمل ووقد تك
ال تتمتع الهيئات المكونة بالضرورة قد بروزًا، السيما في بعض المجاالت التقنية المحددة، حيث 

بالموظفين المؤهلين ليكونوا طرفًا في المناقشات التي تدور حول صياغة السياسات واستراتيجيات 
للشروع  ضعيفة إندونيسياعلى سبيل المثال، آانت القدرة األولية للهيئات المكونة في و.  الخالبرامج،

، أشارت منظمات العمال إلى حاجتها لبناء الفلبينوفي . العمل حول مسألة تعميم قضايا الجنسينفي 
 لخدمة لة العمقدرات قادة نقابات العمال من النساء، بينما طلبت الحكومة المساعدة لبناء قدرات إدار

، آانت منظمات أصحاب جمهوریة إیران اإلسالميةوفي . الشرآاء االجتماعيين بشكل أآثر فعالية
لذا، تم و.  والعمل معهامؤسسات سوق العملالعمال بحاجة إلى بناء قدراتها لفهم منظمات العمل و

بناء على المساعدة ى الدولية الرامية إل هذا التقرير، على جهود منظمة العمل  طوالتسليط الضوء
لم ترآز هذه الجهود فقط على بناء القدرات بشكل و. العمالمنظمات قدرة منظمات أصحاب العمل و

ولكنها شملت أيضًا خدمات وبرامج محددة لمساعدة الهيئات المكونة على فقط عام للهيئات المكونة 
 اإليدز / المناعة البشريةفيروس نقصالقيام بدورها في مجال تقني محدد مثل استخدام الشباب و

 على مثال محدد لبناء قدرات نقابات ٦٥-٢يحتوي اإلطار و. ووضع الحد األدنى لألجور، الخ
 . إلى المنافع الواسعة لتنظيم العامالت في الريف٦٦-٢العمال، بينما يشير اإلطار 

 ٦٥ -٢اإلطار 
  العمالثقيفبناء القدرات من خالل مشروع ت

 من حكومة دعم مالي، ب الدولية الذي نفذته منظمة العمل،آمبودیامال في  العثقيفأدى مشروع ت
 في السابق، إلى زيادة في عدد نقابات العمال التي تم الدولية الوآالة الدانمرآية للتنميةالنرويج حاليًا ومن 

 االتفاقات عددفي تأسيسها على صعيد المنشأة وزيادة في عدد األعضاء اإلجمالي في هذه النقابات وزيادة 
 .الجماعية الموقعة، آما أدى إلى تحسينات في الخدمات التي آانت نقابات العمال قادرة على توفيرها

 التثقيفإن المهارات المستفادة والمعارف المكتسبة من جانب ممثلي نقابات العمال من مشروع 
 النزاعات، مثل تسوية آلية جعلتهم يشارآون بشكل أآثر فعالية في المناقشات حول المسائل الوطنية وفي

آما بدأ قادة نقابات العمال بالمشارآة في لجنة استشارية ثنائية بين .  المنشأ حديثًا،لعملامجلس تحكيم 
أنه على ويُِنظر إلى ذلك . أصحاب العمل ونقابات العمال للقيام بحوار منتظم حول المسائل التي تهم الطرفين

بعد عملية و. ما  في آمبوديا حديثة العهد نوعًاالنقابيةحرآة ال، إذ إن تقدم ملحوظ قامت به نقابات العمال
، وصل عدد األعضاء المنتسبين إلى ٢٠٠٠وفي عام . ١٩٩٦السالم، أنشئت نقابة العمال األولى عام 

 ٩٧ ٠٠٠ أما اليوم، فهناك أآثر من. عضو، أغلبهم غير مساهمين ٣٧ ٠٠٠ نقابات العمال إلى حوالي
 .عضو مساهم

 : ما يلي العماللتثقيفيشمل البرنامج المنظم و
.  ممثلين عن جميع اتحادات نقابات العمال على الصعيد الوطنيتضملجنة استشارية للمشروع  
 . المشروعلتديرتجتمع اللجنة بشكل منتظم لتقرر أنشطة المشروع وو
 . عن المشروع يهتم بإدارة المشروعلمدير مسؤو 
بًا منتظمًا في نهاية األسبوع لممثلي النقابات على صعيد المنشأة، باإلضافة برنامج عمل يتضمن تدري 

 عمل وطنية وإقليمية أخرى حول بناء قدرات نقابات العمال؛حلقات إلى 
إجراء  عن ويضطلعون بالمسؤولية الذين يأتون من مختلف النقابات المربين النقابيينمجموعة من  

 .التدريب وإنتاج مواد التدريب
 الواقع مرآزًا وطنيًا للنقابات، إذ يوفر بفعلإلضافة إلى ذلك، أصبحت اللجنة االستشارية للمشروع با

هذا النوع من التضامن مهم، و.  تعمل معًا وتعالج المسائل الوطنيةآيالمشروع فرصة التحادات النقابات 
. حول العديد من المسائلختلفة م وجهات نظر ذات اتحادًا وطنيًا لنقابات العمال ١٣فهناك حاليًا أآثر من 

 المرأة وقضايا قضايالجان فرعية تعالج مسائل مثل القضاء على عمل األطفال وترويج عدة تم إنشاء و
الجنسين والمشارآة في ورقة استراتجية الحد من الفقر والمفاوضات بشأن األجور وتوعية العمال حول 

 .اإليدز/ ة البشرية المناعنقصفيروس 
 الجاري والمنظم والمساعدة على التدريب لفترة محددة التثقيفأن إلى ربة الكمبودية تشير التجو

 .يمكنهما أن يوفرا الدعم الالزم لبناء حرآة نقابية ناشئة
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 ٦٦-٢اإلطار 
 ترویج منظمات النساء الریفيات

وتنظيمهن  على تمكين العامالت في الريف الهند العمال في ثقيفساعد مشروع حول أنشطة ت
وبالشراآة مع ست منظمات للعمال في الريف في مقاطعات مختارة في واليتي . ضمن نقابات عمالية

حقوق العامالت وقوانين العمل ومكافحة عمل بماديا براديش وتاميل نادو، زاد المشروع التوعية 
 وصناديق اإليدز واألنظمة الحكومية المختلفة /ة البشرية المناعنقص وفيروس ،األطفال والقضاء عليه

أعداد آبيرة بتم تنظيم العامالت في الريف و. الضمان االجتماعي المتاحة للفقراء في الريف، الخ
 ١٧٧تم تأسيس حوالي  (ة الذاتيالمساعدةآأعضاء مساهمين في نقابات العمال وفي مجموعات 

ي مجال نشطة فاأل في توليد ة الذاتيالمساعدةبدأت مجموعات و). ٢٠٠٣مجموعة منذ منتصف عام 
 امرأة على ٤٠٠وقد ساعدت . صناعة الفحم ومنتجات األلبان وتربية الماعز والحياآة على النول

وتظهر النتائج الفعلية لهذا المشروع في التدابير الجماعية التي . الحصول على مورد رزق آريم والئق
يمكن لهؤالء النساء أن ت با،  الدوليةمنذ أن تدخلت منظمة العملو. اتخذتها النساء للمطالبة بحقوقهن

كن ّم لقد وضعت أنشطة المشروع المولدة للدخل مثاًال. يدافعن عن حقوقهن ومصالحهن بشكل جماعي
 هذه وقامت بالتالي بدعم أن ترى من خالله أثر ذلك،  منللمصارف أو المؤسسات المالية األخرى

 . مضاعفمما أدى إلى توليد أثراألنشطة، 

وقد آان .  الدوليةزيز نقابات العمال التزامًا رئيسيًا لمنظمة العمل، آان تعشرق آسيافي و
تطوير المهارات في المفاوضات والمفاوضة الجماعية، السيما فيما يتعلق بمسألة األجور، ترآيزًا 

 جمهوریة ، بما في ذلكانتقالرئيسيًا في العمل مع النقابات في البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة 
 عن تعزيز قوانين العمل تقصيرإن . ومنغولياوفيتنام وآمبودیا الصين مقراطية الشعبية والو الدی

وفي مثل هذه . أنشطة النقابات وحماية المسؤولين فيها جعل المهمة أصعب في بعض البلدان
تحسين قوانين العمل وترويج ل والتدريب التثقيف على  الدوليةالظروف، شددت منظمة العمل

سعيًا  الماليزي نقابات العمال مؤتمروشملت األنشطة مساعدة . التفاقيات األساسيةالتصديق على ا
 دعم مماثل قدمآما . تحسين قوانين العمل وجعلها أآثر تماشيًا مع االتفاقيات األساسيةللترويج ل

 التي لم تتوقف عن المطالبة بمراجعة قوانين العمل والتصديق على ،تایلندنقابات العمال في ل
 مع نقابات التثقيفأجريت دراسات بحثية وحلقات دراسية حول و. ٩٨ ورقم ٨٧فاقيتين رقم االت

 المفاوضة الجماعية تشجيع خالل حملتها لمراجعة قوانين العمل وآوریا جمهوریة العمال في
منغوليا  الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي في تشجيعوقد تم . وتعزيز تطوير الهيكل الثالثي

  الدیمقراطية الشعبيةالوجمهوریة في و.  المستدامةالتعليم والتدريببرامج ن خالل  موالصين
والتدريب على بناء الوعي وقدرة استجابة نقابات ثقيف ، رآز التوفيتناموآمبودیا ومنغوليا وتایلند 

في  بدور فعال اإلمكانيات للقيام نقابات العمال منحإن . العمال في مكافحة ممارسات عمل األطفال
وقد ظهرت مسائل .  الحماية االجتماعية آان من أولويات نقابات العمال في ماليزيا وفيتنامتعزيز

المساواة بين الجنسين والسالمة والصحة المهنيتين وحقوق العمال المهاجرين واستخدام الشباب 
 . ثقيفبشكل بارز في الجهود المبذولة في التدريب والت

 والنزاعات  لألزمات والكوارثاالستجابة
نظرًا إلى أن العديد من البلدان واجهت حاالت من النزاع، السيما حرب العراق التي اندلعت 

، السيما اآلثار التي ترآها وباء الكبرى، والكوارث الطبيعية واألزمات ٢٠٠٣أبريل / نيسانفي 
 طيريةالنفلونزا لى صعيد العمالة واالقتصاد، واإل ع)السارس( الوخيمة المتالزمة التنفسية الحادة

، آانت استجابة ٢٠٠٤ديسمبر  / آانون األول٢٦واآتساح الهزة األرضية وأمواج تسونامي في 
 يقوم من ناحية على التأآيد على :نهج من شقينالدولية ولمنظمة العمل . مهمةالدولية منظمة العمل 

ي واإلعماري، بشكل يمّكن  العمالة في االستجابة على الصعيدين اإلنسانآثيفةإدراج االستراتيجيات 
 المشورة السياسية وتشجيع قديممن ناحية أخرى على تيقوم  و، بشكل سريعسبل الرزقمن إعادة 

فيها خبرة وأدوات واسعة الدولية  يكون لمنظمة العمل مختارةالدعم المباشر في مجاالت تقنية 
 .ومثبتة

 ٢٠٠٣لنصف األول من عام  وا٢٠٠٢الذي اجتاح المنطقة في نهاية عام السارس  وباءإن 
في خسائر في الوظائف وإغالق المؤسسات وظهور أنواع جديدة من على نحو مفاجئ سبب ت

 في صناعة الطيران والحاجة الفرز الطبي المهنية في قطاع الرعاية الصحية، وإجراءات المخاطر
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، التقى في مانيال آبار ٢٠٠٣ هيولي/ تموزفي و.  أماآن العمل أنواعالملحة إلى حماية العمال في آافة
ومعالجة آثار وباء  لتقاسم خبراتهم رابطة أمم جنوب شرق آسياالمسؤولين عن العمل من دول 

مجموعة الدولية  منظمة العمل تضعإحدى توصيات االجتماع أن آانت و.  في سوق العملالسارس
 العمل، استنادًا إلى  في مكانالسارس وباءخطر التصدي ل التوجيهية غير الرسمية حول المبادئمن 

المعايير المتفق عليها دوليًا في مجال السالمة والصحة المهنيتين والحقوق األساسية للعمال 
مراض التصدي أل من المستمدة والدروس السارس وباءوإرشادات منظمة الصحة العالمية حول 
ابة إلى هذا الطلب، استجو. اإليدز/ ة البشرية المناعنقصجديدة أخرى في مكان العمل مثل فيروس 

 على آافة المستويات للتمكن من احتواء االستعداد على أهمية ٣٣  الدوليةشدد تقرير منظمة العملي
لمعالجة حاالت الطوارئ التي المفيدة قدم المعلومات العملية وأفضل الممارسات يمثل هذا الوباء، و

 . ٢٠٠٤في  طيريةالنفلونزا اإلتسببها األمراض المعدية، مثل ما حصل عندما تفشت 
بإعداد الدولية ، قامت منظمة العمل جزر سليمانلتوترات اإلثنية التي شهدتها ا وفي أعقاب

برنامج  من جانب تقنيبدعم  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيمشروع بتمويل من حكومة اليابان و
 وقد والهادئ؛ آسيا قليمإلبشأن الدعم االستشاري وخدمات المعلومات والتدريب الدولية منظمة العمل 

.  العمالة إلعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعيةقائمة على اليد العاملة وآثيفةأدرج هذا المشروع نُهجًا 
لم يحقق المشروع نجاحًا في إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية من الناحية االقتصادية، بما في ذلك و

حداث فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لسكان جزر الطرقات والمباني، فحسب بل ساهم في است
 أفغانستانفي إعادة بناء الدولية الجهود المبذولة لخلق العمالة  منظمة العمل تصدرتآما . سليمان

بعد الدولية ، رآز تدخل منظمة العمل سري النكافي و. )٦٨-٢اإلطار ( والعراق )٦٧-٢اإلطار (
األطفال الذين تأثروا بالحرب، بمن فيهم لدى مهارات الة  على التدريب المهني وتنميالنزاعانتهاء 
في الدولية ، ساهمت منظمة العمل األراضي العربية المحتلةفي و. )٦٩-٢اإلطار (األطفال الجنود 

 .)٧٠-٢اإلطار ( ة االجتماعيحماية والللتشغيلإنشاء الصندوق الفلسطيني 

 ٦٧-٢اإلطار 
 إعادة التأهيل واإلعمار في أفغانستان

، قامت، بالتشاور مع حكومة أفغانستان ٢٠٠٢إلى أفغانستان في الدولية بعد عودة منظمة العمل 
المساعدة في ) ب(المساهمة في الجهود الدولية للحد من الفقر؛ ) أ(المؤقتة، بوضع استراتيجية بهدف 

الموجهة للعمالة التي إن استراتيجية التنمية . إعادة إنشاء الهيكل الثالثي وبناء قدرات الهيئات المكونة
لذا، عززت منظمة العمل .  الدولية تتماشى بشكل آبير مع نهج منظمة العملالمؤقتةوضعتها الحكومة 

؛ اليد العاملة توليد العمالة من خالل تطوير البنية التحتية القائمة على  مجالالتدخالت فيالدولية 
 يات وسوق العمل؛ إعادة إدخال النساء األفغان المهارات؛ تطوير خدمات العمالةتنميةالتدريب المهني و

 . إلى سوق العمل؛ تنمية االقتصاد المحلي واالعتماد على الذات
 على هذه ، الذي يقومفي أفغانستانالدولية ، يتضمن برنامج منظمة العمل وفي الوقت الحاضر

تنظيم وزارة العمل والشؤون إعادة هيكلة و) أ: ( الدعم والمساعدة التقنية للقيام بما يلي،االستراتيجية
 التدريب المهني وفرص العمل للمعوقين؛ احتياجاتتقييم ) ب( الهيكل الثالثي؛ شجيعاالجتماعية وت

تقوية تنظيم وقدرة ) د(الصغر؛ وبالغة  خدمات تنمية قطاع األعمال للمؤسسات الصغيرة توفير) ج(
 خدمات التوظيفيع إلنشاء مرآز تنفيذ عدة مشار) ه(أصحاب العمل؛ منظمات منظمات العمال و

 . الصغر بالغوالعمالة الوطنية في حاالت الطوارئ والدعم المالي
 
 
 
 
 

———————— 
 :   أنظر 33

ILO: SARS: Practical and administrative responses to an infectious disease in the workplace 
(Geneva and Bangkok, 2004) 
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 ٦٨-٢اإلطار 
 إعادة اإلعمار في العراق لفترة ما بعد الحرب

 لبرنامج تعاون تقني مع ًا إطار الدولية، وقعت منظمة العمل٢٠٠٤ يناير / آانون الثانيفي
مؤقتًا لها في عمان الدولية مرآزًا ، أنشأت منظمة العمل ٢٠٠٤مايو / يارأوفي . السلطات العراقية

 ضمن إطار العراقلتنسيق برنامج المساعدة التقنية الشامل إلعادة اإلعمار لفترة ما بعد الحرب في 
 بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة ودة والفريق القطري لألمم المتحدة لألمم المتحة االستراتيجيالخطة
 .  مع الترآيز على العمالة٢٠٠٤أآتوبر / تمت مراجعة إطار البرنامج في تشرين األولو.  العراقإلى

 الوظائف بشأنعالمي العمالة العقد مؤتمر حول تمحورت االستجابة االستراتيجية الرئيسية و
موعة مج بتنظيم من الحكومة العراقية و٢٠٠٤ديسمبر / لمستقبل العراق في عمان في آانون األول

ضم هذا و .فيهالوآالة التقنية الرئيسية الدولية  للعراق، آانت منظمة العمل األمم المتحدة اإلنمائية
العمال والمجتمع المدني منظمات  عن السلطة الوطنية ومنظمات أصحاب العمل وممثلينالمؤتمر 

ن عمان الذي اعترف اعتمد المؤتمر إعالو.  المانحةهيئاتووآاالت األمم المتحدة والبنك الدولي وال
آما اعتمد المؤتمر خطة عمل حددت ثالثة . هنميتعمالة في إعادة إعمار العراق وتللمرآزية باألهمية ال

وتعزيز القدرات المؤسسية على العمالة أثر جهود اإلعمار  تعظيم"مجاالت رئيسية للعمل شملت 
 ".للوآاالت الحكومية المعنية والشرآاء االجتماعيين

على مراجعة مشروع قانون العمل، وتمت ترجمة المشروع إلى الدولية ظمة العمل ساعدت منو
 تم إقرار هذا ومتى. اللغة العربية وقدم إلى السلطات العراقية التي أنشأت لجنة ثالثية للنظر فيه

بمشارآة آاملة من الشرآاء صادر  العربية دولفي الرائد المشروع سيكون أول قانون عمل 
خدمات استشارية ومناقشات موائد مستديرة الدولية آما قدمت منظمة العمل . ي العمليةاالجتماعيين ف

وهي تمهد الطريق . أصحاب العملمنظمات  عمل تدريبية لبناء قدرات منظمات العمال وحلقاتو
 .ديمقراطية حقيقيةنقابية حرآة بناء  اتحاد عراقي جديد للصناعات وهيكلةإلعادة 

 

 ٦٩-٢اإلطار 
  النزاعفي سري النكا في مرحلة ما بعد التدخل 

، ورفع الحظر ٢٠٠٢فبراير / شباط، في سري النكامنذ توقيع اتفاقية وقف إطالق النار في 
عاش واستطاع تالشرقية نوعًا من اإلن -  الشماليةةاالقتصادي عنها، شهد االقتصاد المحلي في المقاطع

ة إلى منازلهم األصلية في المقاطعات المتأثرة  شخص من المشردين داخليًا العود٣٠٠ ٠٠٠أآثر من 
 من األطفال في هذا الصراع المسّلح آبيرلقد شارك عدد . بالحرب، وأغلبيتهم من النساء واألطفال

آما يعاني أطفال وشباب .  من جديد مع الحياة العاديةللتكيف صعوبات وهم يواجهون، أطفال آجنود
يشاهدون تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وهم و، سيةالنف الصدمات إجهاد ناجم عنآخرون من 
 وندرة المشقاتبسبب و. باأللغامبكثافة لخطر في المناطق المزروعة على الدوام لمعرضون 
آما أن . األسر المعيشية التي تعيلها أنثى السيما في ًا مستمرًا عمل األطفال ارتفاعيشهدالخيارات، 

 .ة وفرص التدريب قليلةنسبة التخلي عن الدراسة مرتفع
، خطة ف، بمساعدة من اليونيسي نمور تاميل إيالم للتحريروضعت حكومة سري النكا ووقد 

وبموجب خطة .  لتحسين ظروف عيش األطفال والشباب في المناطق المتأثرة بالحرب٢٠٠٣عمل في 
تدريب تقديم الالدولية، برنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال لمنظمة العمل الالعمل هذه، تم تفويض 

فتيات وفتيان تتراوح أعمارهم بين (ح قاصر  مسّرمجنّد ١٢٠٠ طفل، من بينهم ٥٠٠٠المهني لحوالي 
 ). عامًا١٨ و١٤

 للسوق ًا تدريبُا مهنيًا موجهمن األطفال ١ ١٩٣ مجموعه  ما، تلقى٢٠٠٥فبراير / شباطمنذ و
 منظمات قدمهاالخدمات التي تالدولية عمل على صعيد المقاطعة، تنسق منظمة الو. من اختيارهم

وتحسين  تدريب المدربين من خاللويشمل ذلك تعزيز القدرة التقنية . التدريب المهني القائمة للمراهقين
وتعزيز عملية الربط بين هذه المنظمات المحلي المعدات والمناهج وإدخال التدريب القائم على المجتمع 

 .هني الوطنينظام اعتماد التدريب المبين و
الشرقية في -لم يكن لديها تواجد قوي في المقاطعة الشماليةالدولية أن منظمة العمل من بالرغم و

لمكافحة الدولية  نقطة دخول إلظهار المساهمة اإليجابية لمنظمة العمل وفّرالسابق، إال أن المشروع قد 
آما روج البرنامج .  عمل األطفال في أحد أسوأ أشكالالضالعينعمل األطفال وإعادة إدماج األطفال 

 .للتعاون بين الوآاالت والبرمجة المشترآة على الصعيد المحلي
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 ٧٠-٢ اإلطار
  والحمایة االجتماعيةتشغيلالصندوق الفلسطيني لل

، ٢٠٠١ومنذ . األراضي العربية المحتلة المساعدة في قديمعن تالدولية لم تتوقف منظمة العمل 
وهو يتمحور أساسًا حول تعزيز قدرات منظمات أصحاب . ز للتعاون التقني تنفيذ برنامج معزيجري

إنشاء ولسلم شرط إلحالل ا الحوار االجتماعي آوتشجيع ،العمال ووزارة العملمنظمات العمل و
آبرنامج جامع لتنسيق آل المساعدة المالية والتقنية   والحماية االجتماعيةللتشغيلالصندوق الفلسطيني 

 .دخلرص العمل وتوليد الخلق فمن أجل 
وقد أدت األزمة إلى زيادة حادة في البطالة وقامت بتهميش قسم آبير من السكان الذين يعيشون 

وفي هذا السياق، .  في بعض المناطق في المائة٧٠وقد بلغت مستويات البطالة . لفقرا دون خط
لى المساهمة بفعالية في إنشاء ية إلأصدرت منظمة العمل العربية قرارًا تدعو فيه منظمة العمل الدو

 ًا خاصًاوقد أولي إنشاء هذا الصندوق اهتمام.  والحماية االجتماعيةللتشغيلالصندوق الفلسطيني 
ومن المتوقع أن ينفذ هذا الصندوق ثالثة . باعتباره أداة فعالة لمعالجة المشاآل المتفاقمة للفقر والبطالة

ئمة فعًال، السيما برنامج تطوير البنية التحتية المجتمعية برامج أساسية تأخذ في االعتبار أنشطة قا
 : ما يليويهدف هذا الصندوق إلى.  وبرنامج تنمية الموارد البشريةتنمية المنشآتوبرنامج 

 نمو لتشجيعتصميم وتقديم حلول سريعة إلى  سعيًا متخصصدعم الالتحديد الموارد المالية و 
 .تنمية القطاع الخاص في الضفة الغربية وغزةرأس المال االجتماعي والبشري ودعم 

فرص أساسي هو خلق هدف يحدوها وضع مشاريع مختلفة ومتنوعة لقطاعي اإلنتاج والخدمات  
 . المجموعات األآثر ضعفًاتتصدى الحتياجاتالعمل التي 

 التنافسية في أسواق العملالقدرة المساهمة في تحسين مهارات القوى العاملة بقصد زيادة  
 .المحلية واإلقليمية

 فيها الهزة األرضية وأمواج ت التي تسبب،استجابة للخسائر الفادحة في األرواح والممتلكاتو
 : العمل الدولي على ما يليكتب، شدد المدير العام لم٢٠٠٤ديسمبر /  آانون األول٢٦تسونامي في 

 الوظائف قخلمن الضروري بمكان أن تشمل الجهود في إعادة اإلعمار موضوع إعادة 
علينا أن نجعل الناس يعاودون أعمالهم في أسرع وقت . النشاط االقتصاديوالعمالة وسائر أشكال 

سوف تبذل منظمة و (...) .ممكن تجنبًا لتفاقم الفقر المزمن الذي يشمل الكثير من المناطق المتضررة
لتتيح لنا المساهمة في ، بما في ذلك تعبئة وإعادة توجيه الموارد الدولية قصارى جهدهاالعمل 

 .٣٤ االستجابة العالمية
فرقة مهام في المكتب اإلقليمي، تدعمها الدولية، بهدف تنسيق استجابتها أنشأت منظمة العمل و

 في نيودلهي اإلقليمية الفرعية على اتصال مستمر بالمكاتب وظلتمقر الفرقة مهام أخرى في 
جهودها الدولية رآزت منظمة العمل و. و وجاآارتاالمكتبين في آولومببومانيال وبانكوك وباألخص 

، وقدمت اقتراحات إلدراجهما في النداءات إندونيسيا وسري النكا : األآثر تضررًا وهماالبلدينفي 
ومرافق الدعم في في هذين البلدين القدرة التقنية الدولية لقد عززت منظمة العمل . العاجلة العالمية

 لتوفير االستجابات السريعة المطلوبة، السيما في المشارآة في تقييم مكتبيها في جاآارتا وآولومبو
 التعاون مع وآاالت أخرى من األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة تقويةاالحتياجات، و

أصحاب العمل، وإعداد مقترحات للمشاريع منظمات والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات العمال و
 اللتين لم تشارآا في النداءات العاجلة، عملت منظمة الهند وتایلندفي . ووضع برامج عمل سريعة

 لتتبين طريقة دعممع األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة والشرآاء االجتماعيين الدولية العمل 
مبادراتهم، بما في ذلك المساعدة على تحديد احتياجات سوق العمل والعمالة الدولية منظمة العمل 

جهودها في الدولية وفي الوقت نفسه، فيما تبذل منظمة العمل .  االجتماعية واالستجابة لهاوالحماية
ميزانيتها العادية من  المانحة، تقوم أيضًا بإعادة توجيه مواردها الخاصة  من الهيئاتتعبئة الموارد

للترآيز على لدعم اإلجراءات المباشرة وإعادة توجيه مشاريع التعاون التقني الجارية وذات الصلة 
 على العناصر األساسية ٧١-٢ويسّلط الضوء في اإلطار . المجموعات والمناطق المتأثرة

 .الدوليةمنظمة العمل المتكاملة لستجابة االالستراتيجية 

———————— 
دولي 34 ل ال ة صادرة عن مكتب العم شرة إخباري تجاب:    ن شأن االس دولي ب ل ال ام لمكتب العم دير الع ان الم زة بي ة لله

 .٢٠٠٥يناير /  آانون الثاني٤األرضية وأمواج تسونامي في منطقة المحيط الهندي، 
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 ٧١-٢اإلطار 
  الدوليةاستراتيجية منظمة العمل: االستجابة للهزة األرضية وأمواج تسونامي

 عاشتاالن شجيع وميزة نسبية في إدارة الكوارث من خالل تدور محددالدولية لمنظمة العمل 
 إنشاء آليات الحماية )إعادة( المجموعات األآثر ضعفًا والحتياجات اهتمام خاص  وإيالءالعمالةآثيف 

 :الدولية ما يليمنظمة العمل المتكاملة لستجابة االستراتيجية التشمل العناصر األساسية و. االجتماعية
 إعادة بناء البنية وفي الوقت ذاته العمالة لتوليد الوظائف بسرعة آثيفةلبنية التحتية إعادة بناء ا 

 . الحوار االجتماعيشجيعالتحتية األساسية وتطوير المهارات التقنية وغيرها من المهارات وت
 إعادة التأهيل عزيزلت من خالل التنمية االقتصادية المحلية  بأسباب المعيشةة متعلقبرامج 

يجمع نهج التنمية االقتصادية المحلية عددًا من أدوات و.  فرص العملزيادة وعاشتنواال
في مجاالت مثل تحديد الفرص االقتصادية لتحديد إمكانات الدولية ومنهجيات منظمة العمل 

 التمويل االجتماعي وإنشاء نظمالستخدام ولالسوق وترويج قطاع األعمال وتعزيز القابلية 
ج االستثمارات المشجعة لالستخدام والحوار االجتماعي وتمكين المجتمعات التعاونيات وتروي

 .المحلية
حاسمة في أعقاب  هذه الخدمات أن إذ - للطوارئالتوظيف العامة إنعاش سوق العمل وخدمات  

 عندما تكون التغيرات في العرض والطلب في السوق أآبر وتحدث بسرعة ى آارثة آبرأي
 لتوظيفترآز خدمات او.  العمالة أآثر إلحاحًااحتياجاتوقعًا، وتصبح أآبر في اتجاهات أقل ت

 أصحاب العمل الترويج بين للطوارئ على تسجيل األشخاص الذين يبحثون عن عمل وةالعام
شاغرة والمالءمة بين الوظائف الموجودة واألشخاص الذين يبحثون المراآز الوالحصول على 

 فئات احتياجاتعلومات المتعلقة بسوق العمل وتلبية آما ترآز على جمع ونشر الم. عن عمل
 . الخاصةالعمالةوالتدريب تدابير  عن عمل وتخطيط وإدارة الباحثينخاصة من 

، السيما األطفال واأليتام والمعرضون المستضعفة المجموعات :األنشطة التي تستهدف حماية 
البطالة مستويات مرتفعة من ن يعانون مآانوا  بهم أو الستغاللهم؛ الشباب الذين لالتجار

؛ النساء وخاصة أشد حرمانًا في وضع أصبحوا اآلن قبل وقوع الكارثة والذين والبطالة الجزئية
 أآثر عرضة للعنف يكّناللواتي يمكن أن ، األسر المعيشيةوالنساء اللواتي يعلن األرامل 

ا الذين ال يملكون أية ؛ والعمال المهاجرون، السيمعلى أساس الجنسوالتمييز واالستغالل 
 .ةمستندات والذين ال يدرجون في برامج الدعم والمساعدة االجتماعي

 للناس الذي يعيشون ضمن االقتصاد ة والحماية االجتماعيتوفير شبكات السالمة االجتماعية 
مدفوعات  من خالل دخلالمنظم وغير المنظم، بما في ذلك االستبدال االنتقالي للخسائر في ال

 .ايةالرع
 :في جميع األنشطة التي تضطلع بها المبادئ التاليةالدولية تراعي منظمة العمل و

 .أستضعافًامعالجة احتياجات المجموعات األآثر  ـــ
،  وعمل األطفالالجبري وتجنب استخدام العمل ،عدم التمييزال سيما احترام حقوق اإلنسان، و ـــ

 . الثالثية قدر المستطاع وإشراك الهيئات المكونةه، أسوأ أشكالخاصة
 . الجنسينشواغلإيالء أهمية آبيرة ل ـــ
 تتيح استراحة طبيق شروط عمل آمنة وصحية وساعات عمل وفترات راحةحيثما أمكن، ت ـــ

 . عادلة يكون على األقل قسم منها نقدًاأجور، السيما في قطاع البناء، ودفع آافية
 .بالنزاعات السياسيةآذلك رة ترويج بناء السالم في المناطق المتأث ـــ
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من االجتماع اإلقليمي اآلسيوي   -٣
 الثالث عشر إلى الرابع عشر

 اإلنجازات
 فيما يتعلق بتنفيذ استنتاجات ٢٠٠١يبين التقرير أنه تم إحراز الكثير من التقدم منذ عام 

واالقتصادية في بلدان وقد شملت خطط التنمية االجتماعية . االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر
 برنامج منظمة العمل الدولية للعمل الالئق، وجعلت من العمالة الالئقة والمنتجة هدفًا اإلقليمآثيرة في 

وتبرز أعمال . سياسات االقتصاد الكلي والسياسات االجتماعية لديهاأهداف أساسيًا وليس ثانويًا من 
سيما تنفيذ أحد األهداف التنموية لأللفية  ، والريالقطمتابعة إعالن األلفية المنفذة على المستوى 

وساهم دعم . القاضي بالحد من الفقر، أن العمالة المنتجة هي السبيل المستدام للخروج من الفقر
منظمة العمل الدولية، إضافة إلى المساعدة التقنية التي قدمتها لجهة إشراك منظمات أصحاب العمل 

شكل نشط في هذه األعمال، في تعزيز صورة الهيئات المكونة ووزارات العمل بومنظمات العمال 
المؤسسات المالية ووأخذت الوآاالت الحكومية األخرى . لمنظمة العمل الدولية وتوسيع نفوذها

وساهمت .  المانحة تعترف أآثر فأآثر بالدور الذي يمكن للمنظمة االضطالع بهالهيئاتالدولية و
أعمال األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة آما في تنفيذ ورقة مشارآة منظمة العمل الدولية في 

المبادئ التوجيهية إلطار عمل األمم / استراتيجية الحد من الفقر وفي تطبيق التقييم القطري المشترك
المتحدة للمساعدة اإلنمائية، في تعزيز وعي سائر الوآاالت بخبرة منظمة العمل الدولية وبأدوات 

 . تملكها في مجاالت اختصاصها وخبرتها، وتقديرها لهاالمعرفة التي

ويتم تحقيق العمالة الالئقة .  بمبادئ توفير عمالة الئقة ومنتجةملينبغي أن تسترشد سياسات الع
والمنتجة حين يتم توليد المداخيل المالئمة وحماية الحقوق في العمل وتوفير الحماية االجتماعية 

.  الثالثي والحوار االجتماعيهيكللديمقراطية من خالل صون مبدأي الوضمان المشارآة في العملية ا
ويتم تأمين العمالة الالئقة والمنتجة أيضًا بتوفير عمالة آافية يستطيع فيها جميع العمال النفاذ إلى فرص 

وتنتج العمالة الالئقة أيضًا تحسنًا مستمرًا في قدرات العمال الذاتية من خالل تعزيز . آسب الدخل
 .م التنافسية وصون أخالقياتهم في العمل بحيث تزداد إنتاجيتهمهاراتهم

 ٢٠١٠-٢٠٠٥خطة الفلبين التنموية متوسطة األجل للفترة 

 

يسرني أن أعلن أنه تم إدراج برنامج العمل الالئق في خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 .منظمقه تدريجيا ليشمل  القطاع غير الالرابعة لكي يتم تنفيذه، وأنه سيتم توسيع نطا

  العمل والشؤون االجتماعية، جمهورية إيران اإلسالميةوزير
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. وسنبذل جهودًا متضافرة لضمان نجاحهفي بنغالديش اعتمدنا البرنامج الرائد للعمل الالئق برنامجًا لنا 
سيما أصحاب  وال هذا البرنامج ويسرني أن أشيد بالدعم البناء الذي تقدمه األطراف الفاعلة األخرى في

 .العمل والعمال
 ، بنغالديش واالستخدامأمين وزارة العمل

 

 في يينيعكس برنامج العمل الالئق على المستوى القطري المذآور أدناه  نظرة الشرآاء الثالث
تنفيذ وفي " بناء مستقبلنا وتشييد أمتنا"منظمة العمل الدولية إلى أفضل مساهمة تقدمها المنظمة في 

ويشكل هذا البرنامج اإلطار . النكا واستراتيجية الحد من الفقر إطار السياسة االقتصادية لحكومة سري
العمال على التعاون في منظمات االستراتيجي الذي اتفقت فيه الحكومة ومنظمات أصحاب العمل و

لالئق على المستوى وسيكون برنامج العمل ا. النكا العمل بغية تحقيق أهداف العمل الالئق في سري
القطري قاعدة المساهمة التي تقدمها منظمة العمل الدولية في تنفيذ إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة 

وسيكون البرنامج بمثابة قاعدة . النكا، وسيساهم في تحقيق األهداف التنموية لأللفية اإلنمائية في سري
االنتقالية التي اعتمدتها المجموعة متعددة األطراف لدور منظمة العمل الدولية في تنفيذ االستراتيجية 

النكا والرامية إلى إعادة تأهيل إقليمي الشمال والشرق وإعادة دمجهما وبنائهما، آما  وحكومة سري
 .سيساهم هذا البرنامج في تدعيم السالم والمصالحة الوطنية

 .٢٠٠٨ -٢٠٠٤ للفترة  عاونإطار الت، النكا برنامج العمل الالئق على المستوى القطري في سري

 

، وبهدف التأآيد على التزام حكومة إندونيسيا سياسيًا في معالجة تحديات عمالة ٢٠٠٣ مايو/ أيارفي 
، قام الوزير المنسق ن الالئق والمنتج للشابات والشبال في مجال العماإلرشادالشباب وفي توفير 

لشباب اإلندونيسية وذلك تحت قيادة وزارته للشؤون االقتصادية بإنشاء فريق تنسيق شبكة عمالة ا
 وحصل فريق تنسيق شبكة عمالة الشباب اإلندونيسية على رسالة )....(ووزارة اليد العاملة والهجرة 

 ومن ثم على دعم تقني من منظمة العمل الدولية فقام، قتصاديةتأييد من الوزير المنسق للشؤون اال
وتم . إعداد خطة عمل خاصة بعمالة الشباب في إندونيسيابالتشاور مع أبرز األطراف الفاعلة، ب

 في مناسبة االحتفال بيوم الشباب في إندونيسيارئيس الاإلعالن عن خطة العمل هذه من جانب نائب 
وقد أقّرت حكومة إندونيسيا بالمعدل المرتفع للبطالة بين . ٢٠٠٤آب /  أغسطس١٢، أي في الدولي

شدد خطة تولمعالجة هذه المشكلة، . ٢٠٠٩-٢٠٠٤األجل للفترة الشباب في خطة التنمية متوسطة 
الشباب بصفتها جزءًا من استراتيجية العمالة على إيالء اهتمام خاص لعمالة التنمية متوسطة األجل 

 .آكل
  إندونيسيا،أمين عام وزارة اليد العاملة والهجرة

 

التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد، اعتبر تعزيز العمالة دومًا مهمة استراتيجية تندرج في إطار 
 هو من األهداف الرئيسية التي تتمحور حولها سياسة االقتصاد الكلي في فرص العملعلمًا أن خلق 

 .الصين
 منتدى العمالة في الصين، في  االجتماعي، الصينلضمانوزير العمل وا

 الالئق ل خطط عمل وطنية للعموفي آثير من البلدان، اجتمعت الهيئات الثالثية المكّونة لوضع
 الراميةتتماشى إلى حد بعيد مع إطار التنمية الوطنية للبلد وتحدد أبرز األولويات واالستراتيجيات 

لهيئات الدعم لعمل الالئق لمنظمة العمل الدولية  القطري للبرنامجويقدم ال. إلى تحقيق العمل الالئق
الميزانية العادية للمنظمة الموارد المتوفرة من ذلك ضمن المكّونة في تحقيق أولويات العمل الالئق، و

 :وآانت نتائج هذا الدعم إيجابية فتبلورت آاآلتي. موارد الخارجة عن الميزانيةوال
 من حيث الترآيز في السياسات الرئيسية على العمالة المنتجة، نذآر :على صعيد السياسات 

 القانونية والمؤسسية الرامية إلى تكييف  على االتفاقيات األساسية واإلصالحاتالتصديق
التشريعات والممارسات الوطنية مع المعايير الدولية، وتعميم قضايا الجنسين وإعارة اهتمام 

 المستضعفات؛خاص لتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية النساء العامالت 
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 ضمان االجتماعيراتيجيات وطنية للبرامج واستوتنفيذ  من حيث وضع :على صعيد البرامج 
 التعليم للجميع وفيروالسالمة والصحة المهنتين والقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال وت

 اإليدز، وغير ذلك؛/ البشريةومكافحة فيروس نقص المناعة 
العمال منظمات  من حيث تعزيز قدرة منظمات أصحاب العمل و:من منظور بناء القدرات 
 صنعكل أآثر فعالية في الحوار االجتماعي وعمليات وزارات العمل على المشارآة بشو

 القرار على أرفع المستويات ومن حيث تعزيز قدرة المؤسسات على تنفيذ العمل الالئق؛
 من حيث تحديد مؤشرات خاصة للعمل الالئق :من منظور األثر على المجموعات المستهدفة 

الذين يعانون من اطلين عن العمل أو  العنفي القطاع غير المنظم والشابات والشباللمشغلّين 
، والعمال المهاجرين والنساء واألطفال الذين يكونون عرضة لالتجار لغرض ةجزئيالبطالة ال
 أو االستغالل الجنسي والعمال المعوقين والشعوب األصلية والمجموعات من ضحايا العمل

 األزمات أو الكوارث أو النزاعات؛
 حيث أدوات المعرفة التي تم وضعها واختبارها وترجمتها من: ارفمن منظور تنمية المع 

األخرى وتقاسمها بين مختلف بلدان اإلقليم أو شبه اإلقليم، ومن حيث اعتماد المنظمات الدولية 
لهذه األدوات واالستراتيجيات، ومن حيث االرتقاء بالخبرات من المستوى المحلي إلى 

 .ن وتعميمها فيما بين البلداالوطنيالمستوى 
 :وأعربت الهيئات المكّونة لمنظمة العمل الدولية عن تقديرها لهذه المساهمة وللنتائج المحققة

 الجوائز الموزعة على منظمة العمل الدولية
 جائزة ٢٠٠٤ وزارة العمل والمعوقين والشؤون االجتماعية في فيتنام في بداية عام منحت -١

 شكر لها على المساهمة الممتازة التي قدمتها شهادة الجدارة لمنظمة العمل الدولية، آعربون
 .لفيتنام في مجال تعزيز السالمة والصحة المهنيتين بين المزارعين والمزارعات

 في إطار ٢٠٠٥تلقت منظمة العمل الدولية ميدالية من اتحاد النساء في فيتنام في بداية عام  -٢
ل الدولية آعربون شكر على الدعم منظمة العمل هذه الميدالية منحتوقد . قضية تحرر النساء

المعاملة ولتحسين وصول المرأة إلى العمالة المساواة في الذي قدمته لتعزيز تكافؤ الفرص و
تحسين وضع المرآة في إطار األسرة والمجتمع، وبالتالي تحسين مشارآتها في عملية والدخل ول

 .في البلدالتنمية 
 من حكومة آمبوديا الوطنية الميدالية الذهبية للبناء ، تلقت منظمة العمل الدولي٢٠٠٣في عام  -٣

القدامى والشباب، آعربون شكر على شؤون عبر وزارة الشؤون االجتماعية والعمل و
من خالل تدريب اإلنجازات والمساهمات التي قدمتها في مشروع التخفيف من حدة الفقر 

 .ألشخاص المعوقيناألقران ل
 أحد مشاريع ٢٠٠٢ني بمكافحة الفقر والتابع للبنك الدولي في عام آافأ الفريق االستشاري المع -٤

 إلى الوقاية من العمل سدادا لدين في باآستان والقضاء عليه، الراميمنظمة العمل الدولية 
 .فحصل المشروع على جائزة االبتكار

 

 .ان االجتماعينحن نعتبر منظمة العمل الدولية من أقرب حلفائنا في عملية إصالح سوق العمل والضم
 ، الجمهورية العربية السورية الشؤون االجتماعية والعملةوزير

 

تحسنت شروط العمل بشكل ملحوظ بفضل تنفيذ المشروع الخاص بقطاع النسيج وتم اإلقرار بأن 
، تم رفع التدبير القاضي بتحديد ٢٠٠٤وفي عام . المنتجات قد أنتجت في ظل شروط عمل منصفة

أن  الذي يمكنمت الحكومة الملكية الكمبودية بمواصلة تنفيذ هذا المشروع حصص للصادرات، وقا
إال أن هدفها في ذلك لم يعد يقضي بزيادة حصص الصادرات، إنما . ٢٠٠٨تنفيذه حتى عام يستمر 
 . إلى ظروف عمل جيدة وموثقةتستند آمبوديا لدى تنافسية بجعل القدرة اليقضي 

 وديا آمب،وزير العمل والتدريب المهني
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 فيروس نقص المناعة حدثًا بارزًا في تاريخ الوقاية من" لعماللصحة االشارة الحمراء "تمثل حملة 
 آافة المجتمع وحثه على المشارآة عبئة ومكافحته في الصين، مما سيساهم بفاعلية في تاإليدز/ البشرية

 هذه اآلفة في  تفشيحتواء ومكافحته آما في ااإليدز/ بشريةفي الوقاية من فيروس نقص المناعة ال
 .الصين

 نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العاملة التابعة لمجلس الدولة والمعنية بمرض اإليدز

 

 اإليدز/ بشرية الصينية بدور نشط في الوقاية من فيروس نقص المناعة ال نقابات العمالاضطلعت
لعمال سوف تعزز التعاون ا لصحةراء الشارة الحمالمشترآة بشأن حملة الونحن نعتقد أن . ومكافحته
 . صون حقوق العمال ومصالحهم في مجال الصحةما يخصالثالثي في

  الصين عمال عمومنائب رئيس اتحاد نقابات

 

فمثل هذا .  الثالثي في الصينهيكلنحن نشكر منظمة العمل الدولية على مساعدتنا في إرساء قواعد ال
ية وضع السياسات ويدعم الحوار االجتماعي بين األطراف  يعزز صوت أصحاب العمل في عملهيكلال

وفي أيامنا هذه، باتت األطراف الثالثة تعتقد أن الحوار االجتماعي يلعب دورًا بارزًا على . الثالثة
 .الصعيدين االجتماعي واالقتصادي من أجل إحالل االستقرار في الصين

 الصينفي اتحاد أصحاب العمل 

 

) شيأندرا براد(والية المتاز المنفذ في إطار برنامج منظمة العمل الدولية هنا في ي أقدر العمل المنإن
 . األطفالل ابتكارية جديدة من شأنها معالجة مشكلة عمبنُهجوفي أماآن أخرى من العالم إذ أنه يأتي 

 ، حكومة المملكة المتحدةةوزير الدولة لشؤون التنمية الدولي

 

 العمل الدولية الرامية إلى تعزيز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحن نثني على جهود منظمة... 
في القطاع الخاص، وإلى دعم أنشطة التعاون التقني الرامية إلى إحالل بيئة قانونية مؤاتية من شأنها 

 .تحفيز روح المبادرة
 أمين عام مجلس غرف التجارة والصناعة السعودية

 التحدیات المستقبلية
 جميع هذه اإلنجازات، ال زال أمامنا الكثير من العمل لنضع العمالة الالئقة على الرغم من

والمنتجة في صلب برامج التنمية الوطنية ولاللتزام آليًا على الصعيد السياسي بتنفيذ هذه البرامج 
نظمة آاملة، والتخاذ التدابير التالية لتعميم العمالة الالئقة في األقاليم وتمكين الدول األعضاء في م

انتهاز الفرص وتجاوز التهديدات في عالم يزداد عولمة يومًا بعد من هيئاتها المكّونة والعمل الدولية 
 . يوم

 الالئق، ال بد من تعزيز قدرات الهيئات المكّونة لولتحقيق مزيد من التقدم في مجال العم
العمال منظمات لعمل وآذلك، يتعين على منظمات أصحاب ا.  بالذاتلمنظمة العمل الدولية ومكتبها

وعلى وزارات العمل أن تكون قوية، آما ينبغي أن يرتدي الحوار االجتماعي الثالثي طابعًا مؤسسيًا 
 الجماعية يظالن من في المفاوضةحق الويبقى أن الحرية النقابية و. من أجل ضمان تنمية مستدامة

لمكّونة لمنظمة العمل الدولية إلى التمتع وتحتاج الهيئات ا. التحديات الكثيرة التي تواجهها بلدان عدة
بالقدرة على إسماع صوتها والتأثير في برامج التنمية الوطنية على الصعيدين االقتصادي 

وال زالت الحاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال التصديق ليس فقط على االتفاقيات . واالجتماعي
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ية األخرى وال سيما اتفاقية المشاورات الثالثية األولوذات األساسية إنما أيضًا على سائر المعايير 
 ).١٢٢رقم  (١٩٦٤واتفاقية سياسة العمالة، ) ١٤٤رقم  (١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(

حاول مواجهة التحديات والطلبات يويحتاج المكتب بنفسه إلى تعزيز قدراته، سيما أنه 
 إعطاء األولوية نبغيوي. الية والبشرية معًا القيود المفروضة على الموارد المتزايدالمتزايدة في ظل 

ومعلوم أن اإلدارة القائمة على النتائج بحاجة إلى بيانات . أيضًا لقاعدة اإلحصاءات والمعارف
إحصائية موثوقة وشاملة تكون في متناول الجميع، وُتصّنف حسب نوع الجنس ووفقًا للسن بحيث 

 أيضًا إقامة نظام متكامل األمور ذات األولويةمن و. تعكس البعدين الكمي والنوعي للعمل الالئق
 مجموعة المنتجات في ذلك بما ،إلدارة الخبرات والمعارف بشكل أفضل في منظمة العمل الدولية

 ذلك، يحتاج المكتب إلى العمل بشكل أآثر فعالية بل األهم من. واألدوات التي تتمتع بها هذه المنظمة
 ذلك أن منظمة -  المانحة السياسية والدوليةالهيئاتها لدى من أجل إبراز صورته وضمان إشعاع

 للمنظمة، وإلى تبيان النسبيةالعمل الدولية بحاجة إلى بث رسالتها بشكل واضح وإلى الجهر بالميزة 
 .صوابية واليتها فيما يتعلق برفع التحديات الرئيسية والرد على مشاغل اإلقليم آكل

ولوية التي تواجهها آسيا، إلى جانب الدور الذي يمكن األذات وتبرز التحديات والمشاغل 
بالتقرير المقدم لمنظمة العمل الدولية أن تضطلع به في معالجتها، في التقرير الموضوعي المرفق 

 .جعل العمل الالئق هدفًا آسيويًا االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر حول إلى
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 ١الملحق 

 اع اإلقليمي اآلسيوياستنتاجات االجتم
 ٣١-٢٨الثالث عشر، بانكوك، تایلند، 

 ٢٠٠١أغسطس، / آب
يؤيد المندوبون إلى االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر لمنظمة العمل الدولية  .١

 .العمل الالئق في آسياالمضمون العام لتقرير المدير العام، 
تحدد عن طريق عملية حوار يحث المندوبون جميع الدول األعضاء في اإلقليم على أن  .٢

هدف إلى توفير فرص أآبر ت الحقوق األساسية في العمل وا للعمل الالئق تندرج فيهة عمل وطنيخطةثالثية، 
للنساء والرجال لضمان عمل الئق، وتوفير الحماية االجتماعية، بما في ذلك معايير السالمة والصحة 

 .حوار االجتماعيالمهنيتين، ألآبر عدد ممكن من العمال وزيادة ال
يسترعي المندوبون االنتباه إلى واقع أن العولمة يمكن أن تترك آثارًا إيجابية وسلبية على  .٣

وعلى ضوء االنكماش االقتصادي العالمي الجاري، الذي تسبب بالفعل في انخفاض النمو . حد سواء
 بوصف ذلك مطلبًا ملحًا، االقتصادي في العديد من بلدان اإلقليم، يطلب المندوبون من المدير العام،

أن يعد بالتشاور مع الهيئات الثالثية المكونة في اإلقليم مبادئ توجيهية وبرامج مقترحة تهدف إلى 
منع اآلثار االجتماعية السلبية للتباطؤ االقتصادي الجاري، أو على األقل تخفيف وطأتها إلى حد 

لى المشارآة بنجاح في االقتصاد العالمي آبير، وأن يعد برامج تهدف إلى مساعدة الدول األعضاء ع
 .لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

يذّآر المندوبون بأن احترام معايير العمل الدولية هو شرط أساسي للحد من العجز في  .٤
فإن من شأن إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية . العمل الالئق في بلدانهم

ًا إيجابيًا تصاغ ضمنه استجابات أنسب للمشاآل االجتماعية والتغيرات في العمل أن يوفر إطار
ويدعو المندوبون جميع الدول األعضاء آي . الهيكلية التي قد تنشأ عن التقلبات االقتصادية والعولمة

تجعل تشريعاتها تتمشى مع مبادئ االتفاقيات األساسية وأن تتخذ خطوات ترمي إلى التصديق على 
ويشير المندوبون إلى التباين . ات، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وأن تطبقها تطبيقًا تامًاهذه االتفاقي

بين تصديق االتفاقيات األساسية وتنفيذها ويحثون على اتخاذ التدابير الضرورية للتصدي لهذه 
 .القضية
يد، إال أنه قد يكون من المف. يرحب المندوبون بالمراجعة الجارية لسياسة وضع المعايير .٥

توخيًا لتسهيل هذه العملية، إتباع نهج منطقي يرآز على مراجعة المعايير القائمة فضًال عن وضع 
ويدعو المندوبون المكتب آذلك إلى أن يقدم المساعدة للهيئات المكونة، . معايير جديدة ذات صلة

 .سواء في مجال تهيئتها للتصديق على المعايير أم في مجال تطبيق المعايير المصدقة
يحيط المندوبون علمًا بالتوسع الكبير في أنشطة البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال  .٦

ويعربون عن أملهم في أن يوسع البرنامج . في اإلقليم وبالنتائج الباهرة التي حققها في بعض البلدان
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وفي حين يحث . نطاق أنشطته لتشمل البلدان التي تحتاج ذلك في اإلقليم خالل فترة السنتين المقبلة
المندوبون البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال على أن يبذل قصارى جهده للقضاء على عمل 
األطفال وال سيما أسوأ أشكاله، فإنهم يشجعونه على أن يولي اهتمامًا خاصًا لمكافحة االتجار 

 .باألطفال والعمل سدادًا لدين
يد العمالة، بوصف ذلك عنصرًا مرآزيًا من يرغب المندوبون في التشديد على أهمية تول .٧

عناصر برنامج العمل الالئق ووسيلة رئيسية لتخفيف حدة الفقر؛ ويدعو المندوبون المدير العام إلى 
أن يمنح األولوية لهذه القضية في برنامج منظمة العمل الدولية إلقليم آسيا والمحيط الهادئ وللدول 

ون المكتب على أن يعمل مع الهيئات المكونة لتمكين الدول ويحث المندوب. العربية على حد سواء
ويدعون مكتب . األعضاء من وضع  خطط للتنمية وبرامج للتدريب لتخفيف حدة مشكلة البطالة

العمل الدولي إلى مساعدة الدول األعضاء على تحديد احتياجاتها وإجراء بحوث ووضع إطار 
ويالحظ المندوبون بقلق الزيادة الكبيرة . مج العمل الالئقللعمالة، بالتشاور معها وبما يتفق مع برنا

 العمل بعقد من الباطن والعمل العارض والعمل ألجل محدد والعمل –في ترتيبات العمل المرنة 
ويشدد المندوبون على الحاجة إلى إيجاد . بعض الوقت والعمل المؤقت والعمل القائم في المنزل

 سياسي موات للنمو االقتصادي لتنمية وتوسع المنشآت الكبيرة فرص للعمل الالئق وإلى وضع إطار
والصغيرة على السواء والمحافظة على هذا اإلطار، وتوفير التدريب المالئم واالئتمان وسائر 

ويشير المندوبون إلى أهمية زيادة إنتاجية المنشآت . خدمات الدعم، وال سيما للمنشآت الصغيرة
 .يئة تشجع االستثمار وخلق الوظائف وتحسين نوعية الحياةوقدرتها التنافسية، وإيجاد ب

يعتبر المندوبون أن من المهم تشجيع التكامل السياسي من أجل توليد العمالة، عن طريق  .٨
ومن المأمول أن يؤدي منح . تحسين التعاون بين الوآاالت الحكومية وبين الشرآاء االجتماعيين

ج السياسي الشامل، إلى التمكن من وضع استراتيجيات قضايا العمالة أولوية عالية في البرنام
تستشرف المستقبل لتفادي العواقب االجتماعية التي يترآها االنكماش االقتصادي على العمالة 

وتوخيًا للنهوض بالعمالة، يؤآد المندوبون أهمية إقامة شراآات . والدخل في اإلقليم وتخفيف حدتها
 .ت الدولية ذات الصلة والمؤسسات المالية الدولية واإلقليميةبين منظمة العمل الدولية والوآاال

يشير المندوبون إلى أنه ال يزال هناك بلدان عديدة في اإلقليم لم تتحقق فيها بعد المساواة  .٩
بين المرأة والرجل في مجال االستخدام والتعليم والتدريب واألجر ومستحقات الضمان االجتماعي 

ويشير المندوبون آذلك إلى أن النساء .  الخاصة وسائر جوانب العملوالتسهيالت إلقامة المنشآت
ويشددون على أنه ينبغي عدم . يمثلن مجموعة آبيرة على نحو غير متناسب من الفقراء العاملين

وينبغي أن يكون إدماج قضايا الفوارق بين الجنسين . تهميش القضايا المتعلقة بالفوارق بين الجنسين
 بندًا ذا أولوية على برنامج العمالة، آما ينبغي رصده بانتظام لتحديد ما إذا آان قد في التيار الرئيسي

وينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تساعد الدول األعضاء، . أحرز تقدم ملموس في هذا الصدد
 .بالتشاور مع الهيئات المكونة، على وضع برامج محددة زمنيًا لتحقيق المساواة بين الجنسين

دد المهارات والتدريب على المهارات وتحسينها أمورًا حاسمة لتحسين فرص يعتبر تع .١٠
فاالعتماد المتزايد والسريع على . االستخدام واإلنتاجية والقدرة التنافسية في اقتصاد يتسم بالعولمة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالتجاه العام نحو االقتصادات القائمة على المعارف، يقتضيان 
ويشير المندوبون إلى أن نظم التعليم والتدريب . عاملة أآثر ثقافة ومهارة وقدرة على التكيفقوى 

على المهارات ينبغي أن تكون مرتبطة بطلب السوق عن طريق تحسين معلومات سوق العمل 
 .وتحليلها
يحيط المندوبون علمًا بأن الهجرة آظاهرة من ظواهر العالم المتسم بالعولمة ال يمكن أن  .١١

عتبر في مصلحة بلد الهجرة دون غيره، لكنها يمكن أن تفيد آذلك بلدان المهجر عن طريق تزويدها ت
وتفضي . فالعمال المهاجرون هم األقل حماية في آثير من األحيان. بعمال هي في أمس الحاجة إليهم

. ءة واالستغاللالهجرة غير النظامية واالتجار باأليدي العاملة إلى تعريض العمال ألسوأ أشكال اإلسا
بل ال يتمتع العمال المقبولون قانونًا بالحقوق ذاتها التي تتمتع بها القوى العاملة الوطنية في معظم 

وإذ يقر المندوبون بأن نهجًا ثنائية ومتعددة . البلدان، آما ال يتمتعون بمستوى الحماية االجتماعية ذاته
إنهم يطلبون من المكتب أن يضطلع بدور األطراف هي شرط الزم لصون العمال األقل حماية، ف

رائد في وضع وتسهيل اعتماد تدابير سياسية مالئمة من أجل العمال المهاجرين ضمن إطار العمل 
ويقترح أن تضطلع المكاتب اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية بأنشطة تتناول قضية الهجرة من . الالئق

ويشير المندوبون إلى أن التصديق على اتفاقية . جرة لمناقشة قضايا الهمنتدىأجل العمل وأن توفر 
 ١٩٧٥، )أحكام تكميلية(واتفاقية العمال المهاجرين ) ٩٧رقم  (١٩٤٩، )مراجعة(العمال المهاجرين 

 .وتنفيذهما تنفيذًا آامًال، هو خطوة إيجابية نحو توفير العمل الالئق للعمال المهاجرين) ١٤٣رقم (
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وفير التدريب المالئم وفرص عمل منتجة للمجموعات يشير المندوبون إلى أهمية ت .١٢
. الضعيفة، بما في ذلك األشخاص المعوقون والسكان األصليون والنساء والعمال المسنون والشباب

 . ويثير ارتفاع مستوى بطالة الشباب القلق بصورة خاصة
. وطنيةيشير المندوبون إلى أن الحماية االجتماعية يجب أن تستكمل سياسات العمالة ال .١٣

ويالحظون ببالغ القلق أن التغطية المحدودة للضمان االجتماعي هي أهم جوانب العجز في العمل 
 في –ويشكل انتشار افتقار العمال للحماية االجتماعية في القطاع غير المنظم . الالئق في اإلقليم

بون بالتكلفة وإذ يقر المندو.  مصدر قلق بصورة خاصة–القطاعين الريفي والحضري على السواء 
 وباالنخفاض النسبي في اإلنفاق العام على الحماية ١٩٩٧االجتماعية المرتفعة لألزمة اآلسيوية لعام 

االجتماعية في اإلقليم، فإنهم يدعون منظمة العمل الدولية إلى دعم وضع برامج حماية اجتماعية 
جتماعية هي مسؤولية تقع على ويشير المندوبون إلى أن الحماية اال. شاملة ومستدامة وتشمل الجميع

عاتق الدولة لتحقيق إعادة توزيع فعالة للموارد الوطنية، عن طريق برامج التأمين االجتماعية القائمة 
 .على االشتراآات وبرامج المساعدة االجتماعية الممولة من األموال العامة على حد سواء

عامة بشأن الضمان االجتماعي في وإذ يأخذ المندوبون في االعتبار استنتاجات المناقشة ال .١٤
الدورة التاسعة والثمانين لمؤتمر العمل الدولي، فإنهم يشددون على أهمية بناء قاعدة بحوث ومعارف 
. لمنظمة العمل الدولية بشأن توسيع نطاق إعانات الضمان االجتماعي لتشمل عددًا أآبر من العمال

صص الموارد المالئمة لمساعدة الهيئات وفي هذا الصدد، يحث المندوبون المكتب على أن يخ
 .المكونة في هذا اإلقليم على التصدي لهذه القضايا

يالحظ المندوبون أنه وإن آان ال بد للحكومات من أن تضطلع بدور رئيسي في تنفيذ إطار  .١٥
السالمة والصحة المهنيتين وتحسينه، فإن لجميع الشرآاء االجتماعيين آذلك دورًا يؤدونه في ضمان 

وفي هذا الصدد، ينبغي تعزيز اتفاقية . تصدي للسالمة والصحة المهنيتين آأولوية في مكان العملال
، والمبادئ التوجيهية بشأن إدارة نظم السالمة )١٥٥رقم  (١٩٨١السالمة والصحة المهنيتين، 

مل، اإليدز وعالم الع/ والصحة المهنيتين، ومدونة الممارسات بشأن فيروس العوز المناعي البشري
 .  المعتمدة حديثًا

وإذ يقر المندوبون بأهمية الحرية النقابية وحق المفاوضة الجماعية آقواعد أساسية للحوار  .١٦
االجتماعي البناء، فإنهم يحثون جميع الدول األعضاء على التطبيق الكامل للحقوق الواردة في اتفاقية 

ية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، واتفاق) ٨٧رقم  (١٩٤٨الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 
ويقر المندوبون بأن الحوار االجتماعي آان مفيدًا . ، على آامل أراضيها الوطنية)٩٨رقم  (١٩٤٩

يلوح من  وعلى ضوء ما. في تخفيف حدة اآلثار االجتماعية السلبية أثناء األزمة المالية اآلسيوية
عمل الدولية، على أن توفر مساعدة تقنية في انكماش اقتصادي عالمي، يحث المندوبون منظمة ال

حينها للدول األعضاء من أجل تقوية قدرة الشرآاء االجتماعيين على المشارآة في حوار وتحسين 
آما يحث المندوبون جميع الدول األعضاء على أن . آليات الحوار االجتماعي على جميع المستويات
). ١٤٤رقم  (١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(لثالثية تتخذ خطوات للتصديق على اتفاقية المشاورات ا

وفي حين يحيط المندوبون علمًا بالتنوع الكبير للترتيبات المؤسسية الممهدة للحوار االجتماعي على 
جميع المستويات في مختلف الدول األعضاء، فإنهم يطلبون من المكتب أن يمنح األولوية لتوفير 

 .عي على مستوى مكان العملالمساعدة لتقوية الحوار االجتما
يكرر المندوبون تأآيدهم بأن السبيل األآثر فعالية لتحديد وتنفيذ سياسة وطنية ترمي إلى  .١٧

الحد من العجز في العمل الالئق يمر بالحوار االجتماعي الثالثي، وأن مثل هذا الحوار ال يكون 
ون منظمة العمل الدولية إلى أن ويدعو المندوب. ممكنًا إال متى آان المشارآون على قدم المساواة

  .تضطلع بدور أآثر فعالية في مجال تقوية الشرآاء االجتماعيين عن طريق البحوث والتدريب
يعرب المندوبون عن قلقهم إزاء االفتقار إلى المعلومات عن متابعة استنتاجات االجتماعات  .١٨

في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، على اإلقليمية السابقة وتقييمها، ويحثون آل دولة من الدول األعضاء 
أن تضع عن طريق المناقشة الثالثية والتوافق الثالثي في اآلراء، خطة عمل وطنية للعمل الالئق 
تحدد ضمن اإلطار الشامل لبرنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية، األولويات الوطنية وجدوًال 

.  الرصد والتقييم المنتظمين على المستوى الثالثيزمنيًا لتنفيذها ومجموعة من المؤشرات ألغراض
ويطلب المندوبون من المكتب أن يقدم المساعدة للهيئات الثالثية المكونة في مجال تصميم خطط 

 .العمل الوطنية هذه، وفقًا لما قد تعتبره هذه الهيئات ضروريًا
ا يكون ذلك ضروريًا يطلب المندوبون من المكتب أن يمنح األولوية لتقديم المساعدة، حيثم .١٩

وفي هذا الصدد، ينبغي . ومطلوبًا، للهيئات المكونة الثالثية لتنفيذ خطة العمل الوطنية للعمل الالئق
باإلضافة إلى ذلك، يعرب المندوبون عن أملهم في أن . تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية في اإلقليم
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ة  لطلبات المساعدة التقنية وتقديم المشورة تستجيب سائر الدول األعضاء في اإلقليم استجابة إيجابي
 .لتكرار أو تكييف ما انتهجته من أفضل الممارسات لمصلحة أقل البلدان تقدمًا

توخيًا لتسهيل وضع خطط عمل وطنية للعمل الالئق وتنفيذها ورصدها، يطلب المندوبون من  .٢٠
راءات واألنشطة المتخذة في آل بلد من المكتب أن ينشئ موقعًا منتظمًا محدثًا على الشبكة تتجلى فيه اإلج

وفي هذا . البلدان سعيًا إلى تنفيذ برامج العمل الالئق، من جانب المكتب والهيئات المكونة على حد سواء
الصدد، يحث المندوبون المكتب على أن يضع، في أقرب وقت ممكن، تدابير مالئمة لجمع المعلومات سنويًا 

 .نة، بما في ذلك التقييم النوعي لفعالية أنشطة منظمة العمل الدولية في اإلقليمونشرها على جميع الهيئات المكو
فيما يتعلق بعناصر برنامج العمل الالئق التي عولجت على أنسب وجه على المستويين اإلقليمي  .٢١

ة أو دون ودون اإلقليمي، يدعو المندوبون الهيئات المكونة الثالثية إلى أن تبحث إمكانية إقامة منتديات إقليمي
وينبغي للمكتب أن يدرج معلومات عن هذه . إقليمية تتعلق بهذه المواضيع لتصميم البرامج المالئمة وتنفيذها

 .البرامج في الموقع سالف الذآر على الشبكة
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 بهـش يـاع الثالثـات االجتمـاستنتاج
 آسيا والمحيط رقـاإلقليمي لجنوب ش

 وآالند،الالئق،أ العمل الهادئ بشأن
 ٢٠٠٣أآتوبر /  تشرین األول٨-٦ نيوزیلندا،

 العمل بشأنجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ ليؤيد المندوبون إلى المنتدى الثالثي شبه اإلقليمي  .١
، االستنتاجات المنبثقة ٢٠٠٣أآتوبر / تشرين األول ٨ إلى ٦ الذي انعقد في أوآالند، نيوزيلندا، من ،الالئق

 .٢٠٠١بانكوك، في عام في ي اآلسيوي الثالث عشر لمنظمة العمل الدولية المنعقد عن االجتماع اإلقليم
يرحب المندوبون بالتقدم المحرز لجهة وضع خطط عمل وطنية للعمل الالئق تشمل الحقوق  .٢

وأآّد . األساسية وفرص ضمان العمل الالئق للنساء والرجال والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي الفعلي
فريدة لكي يتم، على صعيد ثالثي، وضع وتنفيذ أن توفر فرصًا هذه الخطط من شأن وبون أيضًا على أن المند

 . الوطنيةسياسات وبرامج تراعي المشاغل االقتصادية واالجتماعية
يقر المندوبون بأن أحد أبرز التحديات التي يواجهها جميع أعضاء شبه اإلقليم، يكمن في إقامة  .٣

 .و االقتصادي المستدام وتخلق العمالة، وتحافظ عليهااقتصادات تولد النم
يحيط المندوبون علمًا بارتياح بأن عددًا من الدول األعضاء في شبه اإلقليم تملك خطط عمل وطنية  .٤

 ىويحث المندوبون هذه الدول األعضاء على تحديث هذه الخطط ومراجعتها بانتظام على مستو. للعمل الالئق
ويناشد . ن الدول األعضاء التي هي بصدد وضع مثل هذه الخطط على استكمالهاويشجع المندوبو. ثالثي

 المساعدة الالزمة للحكومات والشرآاء االجتماعيين في وضع هذه أن توفرالمندوبون منظمة العمل الدولية 
 .الخطط وتنفيذها

 للعمل وطنيةاليوصي المندوبون الدول األعضاء أن تتخذ التدابير الالزمة لكي تشمل خطط عملها  .٥
المتوخاة، / الالئق الجداول الزمنية المتفق عليها والمؤشرات المصّنفة حسب نوع الجنس والنتائج المستهدفة

ويمثل دعم تصميم المؤشرات والنتائج . وذلك ألغراض رصد هذه الخطط وتقييمها على المستوى الثالثي
، مرحلة العمل الحساسة التالية التي تستلزم  وضع إجراءات الرصد والتقييمإلى جانبالمتوخاة / المستهدفة
 . منظمة العمل الدوليةبقيادةاالستعانة 
 بشأن العمل الوطنيةيطلب المندوبون من الدول األعضاء، أن تدرج، حيثما أمكن، خطط العمل  .٦

ة الدولية  تعاونها مع المؤسسات الماليتقويةوُيطلب من منظمة العمل الدولية . الوطنيةالالئق في خطط التنمية 
 بناء على مذآرة ،بغية تعزيز العمل الالئق واحترام معايير العمل األساسية، ال سيما مع بنك التنمية اآلسيوي

 .التفاهم القائمة
يالحظ المندوبون عددًا من المشاغل المتكررة التي تقلق العديد من الدول األعضاء في شبه اإلقليم،  .٧

 :ومن بين هذه المشاغل. هاوالتي تقوم الهيئات المكّونة بمعالجت
 ؛لمصادقة على معايير العمل األساسية وإصالحات تشريعات العمل واالمتثال لهاا 
 ؛طالة الشبابب 
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 ؛لسالمة والصحة المهنيتانا 
 اإليدز؛/ بشريةفيروس نقص المناعة ال 
 ؛القتصاد غير المنظما 
  األسماك؛لزراعة ومصائدا 
  ؛ةلمنشآت الصغيرة والمتوسطا 
 ؛لمعلومات واإلحصاءات بشأن سوق العملا 
 .إلدارة السليمة للشرآات وللشؤون العامةا 
استمرار و والمهنة في شبه اإلقليم، االستخداميالحظ المندوبون بقلق استمرار عدم المساواة في  .٨

اة هذه في خطط عدم المساووينبغي التصدي لمواطن . ضد المرأة آجزء من اليد العاملةفي المعاملة التمييز 
 . للعمل الالئق ومن خالل مزيج من السياسات والبرامج المستهدفة والترشيديةالوطنيةالعمل 
ُيقر المندوبون بوجود طائفة من الخبرات التقنية في شبه اإلقليم ُيمكن االستعانة بها لدعم منظمة  .٩

ويوصي المندوبون بضرورة . عمل الالئق بشأن الالوطنيةالعمل الدولية وهيئاتها المكّونة في تنفيذ خطط العمل 
 .أن تستخدم منظمة العمل الدولية هذه الموارد القّيمة على النحو المالئم

الوطنية شدد المندوبون على أن المشارآة الفّعالة للشرآاء االجتماعيين في وضع خطط العمل ي .١٠
لهيئات المكّونة أن تكون قوية آذلك يجب على ا. بشأن العمل الالئق وتنفيذها أمّر ضروري جدًا إلنجاحها

ي وطنمسألة العمل الالئق على الصعيد الل على النحو المناسب صدىوفّعالة وأن تتمتع بالموارد الالزمة لكي تت
 حتى يةلذا، يطلب المندوبون أن تواصل منظمة العمل الدولية دعمها للهيئات المكونة الثالث. وتدفعها إلى األمام

وبذلك، . دعيم مؤسساتها وقدراتها على معالجة المسائل والتحديات الحالية والمستقبليةتتمكن هذه األخيرة من ت
 مجموعة واسعة من سبل التنفيذ، بما فيها استخدام تكنولوجيا المعلومات استكشافيوصي المندوبون بأن يتم 

 .وآليات التعلم عن بعد) وخاصة النماذج القائمة على شبكة الويب(
 في منظمة آعضوين جديدينفانواتو لستي الديمقراطية و - هورية تيموربجميرحب المندوبون  .١١

 تقديم المساعدة الالزمة لتعزيز العمل الالئق في هاتين منظمة العمل الدوليةالعمل الدولية ويطلبون من 
 .الدولتين
 يقدر المندوبون الخبرات المشترآة التي جرى النظر فيها خالل هذا المنتدى والتي ازدادت ثراًء .١٢
وُيعرب المندوبون عن تقديرهم لحكومة نيوزيلندا على استضافتها .  التنوع الذي يتميز به شبه اإلقليمبفضل

للمكتب شبه اإلقليمي لمنظمة و العمل الالئق، بشأنالمنتدى الثالثي شبه اإلقليمي لجنوب آسيا والمحيط الهادئ 
وُيعرب المندوبون عن . عمال هذا المنتدىالعمل الدولية في جنوب آسيا والمحيط الهادئ على قيادته أل

ترحيبهم بأية فرص مستقبلية لالجتماع وتبادل الخبرات وفحص التقدم المحرز في مجال تنفيذ خطط العمل 
 بشأن العمل الالئق، قبل موعد انعقاد االجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر في بانكوك في عام الوطنية
٢٠٠٥. 
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 القطري الصعيد لعمل الالئق علىبرمجة ا
 )٢٠٠٥ فبرایر / شباط١ابتداء من (

 )برنامج التعاون التقني( المحتلة العربية األراضي

 المحرز التقدم
ويتمحور هذا البرنامج . ، يجري تنفيذ برنامج معزز للتعاون التقني٢٠٠١ عام تفاقم النزاع في منذ

 االجتماعيالحوار ب النهوضالعمال ووزارة العمل، وحول  منظمات حول تعزيز قدرة منظمات العمل وأساسًا
آمظلة مستقبلية ) الصندوق (االجتماعية والحماية للتشغيلآشرط لتحقيق السالم، وإنشاء الصندوق الفلسطيني 

 .الدخل بغية خلق العمالة وتوليد المقدمةلتنسيق آافة المساعدات المالية والتقنية 
ثالثة برامج أساسية تأخذ في الحسبان األنشطة القائمة حاليًا، وهي  الصندوق المتوقع أن ينفذ ومن

 . الموارد البشريةتنمية وبرنامج تنمية المنشآت، وبرنامج ،المجتمعية البنية التحتية تنميةبرنامج 

 األولویات
 . العملوزارة في إطار يعمل مهام معني بالعمالة، فريق تشكيل -١
 . سوق العملعن المعلوماتترمي إلى تعزيز نظام  عمل قابلة للتنفيذ و خطةوضع -٢
 .االجتماعية والحماية للتشغيل الصندوق الفلسطيني إنشاء -٣

 مالحظـات
 في الضفة الغربية وغزة إلى عرقلة تنفيذ برنامج التعاون التقني لمنظمة المتقلب استمرار الوضع يؤدي

 من استقرار على الصعيدين البالده أوضاع شهدلما تومن المتوقع مراجعة هذا البرنامج وفقًا .  الدوليةالعمل
 .السياسي واألمني

 )برنامج التعاون التقني (األردن

 المحرز التقدم
الحقوق األساسية في العمل، هما الشرطان المبادئ و التقني، وتطبيق التعاون فهمًا جيدًا ألنشطة إن
 لمنظمة العمل الدولية في التقنينفيذ برنامج التعاون  على تحديدهما لتيون اللذان اتفق الشرآاء الثالثاألساسيان
 .األردن
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 حشد موارد خارجية لتنفيذ الدولية العمل منظمة فيها ستطيع القليلة التي تالعربية دول من الهو واألردن
 .برامج التعاون التقني

 األولویات
 استقصائية وطنيةيه دراسة  البلد األول في المنطقة الذي أجريت فواألردن ه:  الشبابعمالة تعزيز -١

 . من المدرسة إلى العملاالنتقالحول 
 "مشروعك  تبدأآيف "جموعتينتم تكييف الم: والمتوسطة والصغيرة بالغة الصغر المنشآت تنمية -٢

 . الوطنيالسياق العربية مع باللغة" تستحدث مشروعك آيف"و
 الذي أطلق في الفصل البرنامجساعد : اعي قدرة الشرآاء االجتماعيين في مجال الحوار االجتمتعزيز -٣

 . إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمللترويج على إقامة قاعدة صلبة ٢٠٠٤الثاني من عام 
 .٢٠٠٤ عامالبرنامج في الفصل الثاني من هذا أطلق :  أسوأ أشكال عمل األطفالالقضاء على -٤

 مالحظـات
مثابة برنامج عمل الئق على المستوى القطري لألردن وضعته  بحاليًاامج التعاون التقني ن برعتبري
 . العمل الدوليةمنظمة

 العمل الدولية منظمةاالختبار الرائد ألدوات نجاح  من تنفيذ المشاريع، بما فيها المكتسبة أن الخبرة تبين
قامت منظمة و.  السواءعلىالداخلي قليمي إل على المستويين األقاليمي وامفيدة لالقتداء بها آانت ومنهجياتها،

 منتجات تاستخدمالتقنية من جانب الدول األعضاء، فمساعدة آثيرة لل طلباتالرد على العمل الدولية ب
 في األردن، ثم تم تكييفها مع السياق المحلي واإلقليمي وتوفيرها في المنفذةوأدوات تمخضت عن المشاريع 

 .المحليةاللغة 

 )ي التقنالتعاونبرنامج ( أفغانستان

 المحرز التقدم
وُتبذل . قطرية الالتنمية رئيسيا في عملية شريكا منظمة العمل الدولية، بفضل ما نفذته من أنشطة، باتت

 .جهود حثيثة لتعزيز قدرة الهيئات المكونة

 األولویات
 . قدرات الهيئات المكونةبناء -١
 . العمالةفرصتوفير  -٢
 . المساواة بين الجنسينتعزيز -٣
 .قانون العمل إصالح -٤

 مالحظـات
 . العمل الالئق على المستوى القطري بعد أن تتثبت الحكومة في مهامهاببرنامج المعتزم الشروع من

 )خطة األنشطة المشترآة( المتحدة العربية اإلمارات
 العمل زراءو ومجلس العمل الدولية منظمة بين ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة  المشترآة خطة األنشطة تعتبر
سبتمبر / أيلول عليها في والموقعجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي ومكتبه التنفيذي، والشؤون اال

رمي إلى تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية ي القطريلعمل الالئق على المستوى ل، بمثابة برنامج ٢٠٠٣
المتحدة تستفيد من  مجلس التعاون الخليجي، ال زالت اإلمارات العربية بلدانوعلى غرار سائر . ومبادئها
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤ لفترة السنتين تي اتفق عليها ال، التقنية لمنظمة العمل الدوليةالمساعدة

 توفير المساعدة التقنية في على للموارد البشرية والتنمية الوطنيةة هيئ المع العمل الدولية منظمة اتفقت
 .متوسطة والالصغيرةإطار برنامج مشترك لألنشطة الخاصة بتنمية المنشآت 

 األولویات
 : حول األولويات التاليةالمشترآة خطة األنشطة تتمحور

 . والحقوق األساسية في العملالمبادئصون  -١
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 .متوسطةالصغيرة وال المنشآت تعزيز -٢
 .نظم معلومات سوق العمل -٣
 . تغطية نظم الضمان االجتماعيتوسيع -٤
 .ناالسالمة والصحة المهنيت -٥
 .ت للرفاه االجتماعي استراتيجياوضع -٦

 خطة العمل الوطنية للعمل الالئق، ( إندونيسيا
  الحد من الفقر وبرنامجإستراتيجية ورقةو

 ) على المستوى القطريالالئقالعمل 

 المحرز التقدم
  مرة فيآخر) ٢٠٠٥-٢٠٠٢( العمل الثالثية إلندونيسيا بشأن العمل الالئق خطة" مراجعة تمت

 . ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثانيعقد في  انثالثياستشاري  اجتماع
 .إدارة خطة العمل هذه في خطط عمل وميزانيات آل عناصر العاملة عددًا من القوىأدرج وزير 

-٢٠٠٦ التي تسلمت مهامها ووضعت خطة تنمية متوسطة األجل للفترة الجديدة الحكومة بحلول
 الخاصة بالعمل العمليما يتعلق بخطة  ف٢٠٠٥العمل في بداية عام في ، تم االتفاق على الشروع ٢٠٠٩

 اإلنجازات المحققة حتى اآلن بما فيها على المستوى شبه مراجعة العمل إلى وسيستند. الالئق للفترة نفسها
 .مؤشرات العمل الالئقاختيار مجموعة ذات صلة من إلى و ،وطنيال

 األولویات
 تقرر ترآيز برنامج أنهمسائل، إال  المن مجموعة واسعة الالئق خطة العمل الخاصة بالعمل تشمل

 : على األهداف األربعة التالية،على المستوى القطريللعمل الالئق المكتب 
 . العمل الجديدةقوانينفي العمل، وتنفيذ  األساسيةوالحقوق العالقات الصناعية والمبادئ  -١
 . عمل األطفال والعمل الجبريمكافحة -٢
 . وخاصة للشبابالعمل فرص تعزيز -٣
 .للعمال المهاجرينو المنظم، غيرسيما في االقتصاد   والالمستضعفة،الحماية االجتماعية للمجموعات  -٤

 مالحظـات
 من الحد من الفقر ومشروع خطة التنمية متوسطة األجل، عناصر عدة استراتيجية آل من ورقة يشمل

 ".االستخدام في الحق" الخاصة بالعمل الالئق، بما فيها العملخطة 
 متابعة تحويل أطر التخطيط هذه إلى خطط وميزانيات سنوية تلتزمها هيئات على العمل حاليًا جريي

 . المحتملةالمانحة والحكومات على مستوى الواليات واألقاليم، وتكون بمثابة أولويات للجهات المشاريعتنفيذ 

 ورقة استراتيجية الحد من الفقر،( باآستان
 )ستوى القطريبرنامج العمل الالئق على الم

 المحرز التقدم
 المشاورات الثالثية مع ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة من اسُتكملت، ٢٠٠٣أغسطس / آب في

 .  التخطيط بغية تحديد استراتيجية العمل والشروع بهالجنةباآستان، ومع 
مل الالئق  للعالوطنية العمل خطة، تم شرح ٢٠٠٣ ديسمبر/ آانون األول - سبتمبر / أيلولفي الفترة

 والعمال، وذلك على المستوى الفيدرالي وعلى العملوالتوعية بأهميتها بالتعاون مع الحكومة وأصحاب 
 . مستوى الواليات

التحديات ومواطن العجز في ، انتهت قطاعات منظمة العمل الدولية من تحديد ٢٠٠٤ فبراير/ شباطفي 
 . األولوياتحديد حول ت في اآلراء والتوصل إلى توافقمةقادوذلك بغية إجراء مشاورات ثالثية العمل الالئق، 
مكتب بالتعاون مع برنامج األمم باشر ال اإلعداد لبرنامج العمل الالئق على المستوى القطري، بموازاة

 في عملية صوغ ورقة الوطنية يرمي إلى دعم لجنة التخطيط التقنيةالمتحدة اإلنمائي بمشروع للمساعدة 
 ، للحد من الفقروطنيةال العمالة استراتيجيةوتم إعداد خمس وثائق عمل إضافة إلى .  الفقرنماستراتيجية الحد 

 .بحيث تتماشى جميعها ومفهوم العمل الالئق
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 مشروع برنامج العمل إعداد إلى مساهمة واسعة النطاق من الهيئات المكّونة الثالثية، تم باالستناد
  مايو/أيار ٢٤ في  عليه بتوافق اآلراءاألخيرةاللمسات الالئق على المستوى القطري، على أن توضع 

 على تشكيل لجنة ية الثالثالمكونةوقد وزع مشروع البرنامج في منظمة العمل الدولية واتفقت الهيئات . ٢٠٠٤
تنفيذ برنامج و توجيه التقدم المحرز واإلشراف عليه بغيةثالثية معنية بالعمل الالئق في إطار وزارة العمل، 

ديسمبر / األولوُعرضت على منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكّونة في آانون . باآستانل الالئق في العم
 . مشروع برنامج العمل الالئق على المستوى القطري ليتم التعليق عليهامن، نسخة منقحة ٢٠٠٤

 األولویات
 القطري بتوافق اآلراء، على المستوىالالئق  رئيسية لبرنامج العمل أولويةذات  أربعة ميادين برزت
 :وهي آاآلتي

 . قانون العملإصالح -١
 .المهاراتعلى تدريب السيما من خالل   العمالة من خالل تنمية الموارد البشرية والتوليد -٢
 . غير المنظمالقطاع نطاق الحماية االجتماعية لتطال أيضًا توسيع -٣
 .الثالثي والحوار االجتماعيالهيكل  تعزيز -٤

 اتمالحظـ
 الوطنية على المستوى القطري جزءًا ال يتجزأ من سياسات االقتصاد الكلي الالئق برنامج العمل يشكل
 .الوطنية القطاعية؛ لذا فإن تنفيذه مرتبط بهذه السياسات والسياسات

 على إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، علمًا أن برنامج العمل الالئق في بلد رائد باآستان
 للمساعدة المتحدةلمستوى القطري لمنظمة العمل الدولية مرتبط بشكل وثيق وواضح بإطار عمل األمم ا

 .اإلنمائية
 أباد عضوًا في إسالم العمل الدولية في منظمة في باآستان بتعيين مكتب  اإلحصاءات أمين قسم قام

 المصّغر الفريق هذا فية  العمل الدوليمنظمةوسوف يتمحور دور . العملفريق مصغر معني بإحصاءات 
 .ل إحصاءات العملجمعحول إبراز مؤشرات العمل الالئق على أنها جزء من النظم االعتيادية 

عملية  إلى المشارآة في أباد إسالم في العمل الدولية منظمة مكتب الفيدرالي مكتب اإلحصاءات دعا
 عدة لتحسين توثيق البيانات سبًالة  العمل الدوليمنظمةواقترحت . تحسين جمع إحصاءات القوى العاملة

 . مؤشرًا للعمل الالئق٢٣ والبطالة الجزئية، آما اقترحت إدراج  والبطالةبالعمالةالخاصة 

 البرنامج الرائد للعمل الالئق( البحرین
 )وخطة األنشطة المشترآة

 المحرز التقدم
وقامت البعثة متعددة . مل الالئق الوحيد المشارك في البرنامج الرائد للعالعربي البحرين البلد آانت
 على اإلصالحاتالمتصلة بإدخال العامة  التي أرسلت إلى البحرين بمعالجة أولويات السياسة التخصصات

 توقيع مذآرة تفاهم في جرى آما العملوتم تأييد برنامج . سوق العمل وقانون العمل والحماية االجتماعية
 الشرآاء ومع أجل العمل معًا من العمل الدولية ومنظمة لبحرينا بين مملكة ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني

 .االجتماعيين لجهة تحقيق العمل الالئق للجميع
 وتنمية قابلية االستخدامبشأن استقصائية  للعمل الالئق، تم وضع دراسات الرائد إطار البرنامج في

تساقًا وشمولية خاصة بالحماية  استراتيجية أآثر ا٢٠٠٤آما وضعت في عام . لدى الشبابروح المبادرة 
 وحلقات دراسية مع اجتماعات أيضًا، أجريت مشاورات واسعة النطاق، وعقدت ٢٠٠٤وفي عام . االجتماعية

 إعانات وتعزيز الحوار االجتماعي وتصميم نظم الجديدالشرآاء االجتماعيين للتحاور بشأن قانون العمل 
 .حسين عالقات العمل المهني والتعليم وتالتدريب ةالبطالة وسياس
القطري إلصالح البرنامج األولوية وخاصة ذات  مشترآة لمناقشة المسائل وثالثية لجان ثنائية ُشكلت

 ماآينزي الذي آان ولي العهد ورئيس مجلس التنمية االقتصادية قد طلب وضعه من شرآة ،السياسات
 على عدة اقتراحات بشأن األخيرة ، وضعت اللمسات٢٠٠٥وفي بداية عام . ٢٠٠٤للمشورة في بداية عام 

 .االجتماعيينإصالح سوق العمل، وهي حاليًا موضع مناقشة الشرآاء 
 والحوار بشأن الهيكل الثالثي أعمال متابعة قرار منظمة العمل الدولية لرصد اختيار البحرين تم
 . هذا الصدد، قامت بعثة من منظمة العمل الدولية بتقييم الوضعوفي. االجتماعي
 وزراء العمل جلس بين منظمة العمل الدولية وم٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة  المشترآة خطة األنشطة عتبرُت

 الالئق للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي ومكتبه التنفيذي، بمثابة برنامج رائد االجتماعيةوالشؤون 
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وتمشيًا مع ). ٢٠٠٣تمبر سب/ أيلول فيوقد تم التوقيع عليها (يرمي إلى تحقيق أهداف ومبادئ العمل الالئق 
 . التقنية للبحرينالمساعدةهذه الخطة، توفر منظمة العمل الدولية 

 األولویات
 .ومتكاملة سياسات اقتصادية واجتماعية منسقة وضع -١
 .عمالة الشباب الشباب وعلى القابلية لالستخدام لدىمتعدد العناصر يرآز على متكامل وبرنامج  -٢
 . سوق العملإصالحاتاية اجتماعية لدعم  استراتيجية حمتصميم -٣
 .تدريب المهني والتعليمال والبطالة إلعانات الحكومة بمنح أولوية خاصة قيام -٤
 . النزاعاتتسوية -٥

 :العمالمنظمات  التالية بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل واإلضافية تحديد األولويات تم
 . الحالية لتعميم الطابع البحرينيالسياسة -٦
 .نموهماعيم د هيكلة قطاعي النسيج والبناء وتإعادة -٧
 . قانون العملإصالح -٨

 : باألولويات التاليةالمشترآة خطة األنشطة تتميز
 .األساسية في العملوالحقوق  المبادئ احترام -١
 . المنشآت الصغيرة والمتوسطةتعزيز -٢
 . نظم المعلومات في سوق العملتعزيز -٣
 . الضمان االجتماعي نطاق نظمتوسيع -٤
 . السالمة والصحة المهنيتينتوفير -٥
 . استراتيجيات للرفاه االجتماعيوضع -٦

 مالحظـات
 من دعم عملية اإلصالح واسعة النطاق الجارية حاليًا في البحرين وتأييدها االستراتيجي أنه من اعتبر

 .القطري على المستوى  العمل الالئق يتم تنفيذهبشأن الجوانبخالل برنامج متكامل ومتعدد 
 يضم الوزارات الرئيسية – وهذا نهج جديد في البحرين – ثالثي اجتماعي الشروع بحوار تقرر

العمال التي تم االعتراف بها منذ فترة منظمات  ومنظمات أصحاب العمل و الحكوميةوالوآاالت والمؤسسات
 .البرنامج في الواقع بيت القصيد لهذا ويشكل هذا النهج. العمل الالئقمنهاج  فقط، للتحاور حول قصيرة

 الحلول السريعة اتخاذ إلى تحويل النقاش بشأن موضوع البطالة عن مسألة  أيضا االستراتيجية ترمي
 القومية، لترآيزه باألحرى على العاملة العاملة األجنبية بالنسبة إلى اليد اليدوالتدابير اإلدارية الخاصة بمعدل 

 .ة البطالةاألسباب الجذرية لمشكل
 على تعليقاتهم تساعد الشرآاء االجتماعيين في صوغ أن العمل الدولية منظمة يتعين على بات

 ومصالح آل شريك من مشاغلإصالحات سوق العمل التي اقترحتها شرآة ماآينزي للمشورة، مع مراعاة 
 .الشرآاء

   المحيط الهادئجزر بلدان
 فيجي، جزر سليمان، بابوا غينيا الجدیدة،(

  العملطخط( )آيریباتي، فانواتو، ساموا
 ) للعمل الالئقالوطنية

 المحرز التقدم
 أآتوبر/ تشرين األول اإلقليمي الذي انعقد في أوآالند في نيوزيلندا، في شبه المنتدى الثالثي ناقش

عمل  للالوطنية الخبرات التي اآتسبتها بلدان جزر المحيط الهادئ في إعدادها خطط العمل مختلف، ٢٠٠٣
 .الالئق

 الالئق وثيقة حية تتم مراجعتها في بداية آل عام بغية تحديد ميادين للعمل الوطنية خطة العمل تعتبر
 . للعام القادماألولوية

 وزارة ٢١ للعمل الالئق بفضل التعاون الوثيق بين الوطنية خطة العمل مشروعتم إعداد : فيجي
 ٢٠٠٥وسُيعقد اجتماع في بداية عام . ٢٠٠٣في عام العمال منظمات  أصحاب العمل وومنظماتحكومية 
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 العمل منظمة عمل خطةووافقت الهيئات المكّونة على . لوضع اللمسات األخيرة على خطة العمل المذآورة
 .٢٠٠٥ لعامالدولية 

 في عام وجرت مراجعتها، ٢٠٠٣ للعمل الالئق في عام الوطنية العملأعدت خطة :  سليمانجزر
، قامت الوزارات الحكومية بالتعاون مع ٢٠٠٥واستعدادًا لخطط عمل عام . البرلمانى  ثم أحيلت إل٢٠٠٤
 إلى مجلس الخطط، ثم ُرفعت هذه الوطني االجتماعيين بتنظيم حلقتين دراسيتين على المستوى الشرآاء
 .الوزراء

تيجية  ووردت في ورقة االسترا٢٠٠٣ للعمل الالئق في عام الوطنية العمل خطة أعدت :آيريباتي
 خطة العمل على إلطالع البرلمانيين الوطنيوتم تنظيم حلقات دراسية على المستوى . ٢٠٠٤ عام فيالوطنية 
 خطة العمل هذه بغية توعية المجتمع موضوع حول وطنيةوُنظمت عدة حلقات دراسية .  للعمل الالئقالوطنية
 .بأهميتها

 على ،"كلفة اجتماعيةت الهيكلي بأدنى كيفالت "سمى  القطري المالبرنامج إقرار تم : غينيا الجديدةبابوا
 .٢٠٠٥ لعاموتم تنظيم خطة العمل .  للعمل الالئقالوطنيةأنه قاعدة لتعزيز خطة العمل 

 للعمل الالئق فحددت الهيئات الوطنيةالمناقشة األولى لصياغة خطة العمل في  الشروعتم : فانواتو
 الحالية في الوطنية العملومن المقرر توسيع نطاق خطة . رآيز عليها أربعة ميادين رئيسية يتعين التالمكّونة

 .٢٠٠٥عام 
 العضوية، أجرت لطلب وتعزيزًا العمل الدولية منظمة مؤخرًا االنضمام إلى ساموا طلبت :ساموا

 . للعمل الالئقوطنيةالهيئات المكّونة جولة أولى من المناقشات حول وضع خطة عمل 

 األولویات
 للعمل لوطنية العمل اط التي ترآز عليها بلدان جزر المحيط الهادئ في خطاألولويةادين  يلي ميفيما

 :الالئق

 ١ القطاع
، آيريباتي، جزر سليمان( األساسية غير المصدق عليها االتفاقياتعالن والتصديق على اإل تعزيز -١

 ).فانواتو
 .تنفيذها الفعلية وآليات األساسية تشريعات العمل في ضوء االتفاقيات مراجعة -٢
 .ونوعه دراسة حول مدى استشراء عمل األطفال إجراء -٣

 ٢ القطاع
 .غير المنظماالقتصاد  العمالة في تعزيز -١
 . عمالة الشبابتعزيز -٢
 .نظم المعلومات الخاصة بسوق العمل -٣
 . المهارات من أجل العمالةتنمية -٤

 ٣ القطاع
 .جتماعيفعالية نظام الضمان االآفاءة و تحسين -١
 . سياسات السالمة والصحة المهنيتينوضع -٢
 . التابعة لهاالتنفيذ سياسة تعويض العمال وآليات بلورة -٣
 خطة عمل وتصميم مكان العمل، في اإليدز/ بشرية السياسات الخاصة بفيروس نقص المناعة الوضع -٤

وق األمم المتحدة اإلنمائي صند و الصحة العالميةمنظمة والدولية العمل منظمة(ما بين الوآاالت 
 . شموليبشكلاإليدز / بشريةلمعالجة قضايا فيروس نقص المناعة ال) للمرأة

 ٤ القطاع
 حتى تخدم أعضاءها بشكل العمالمنظمات و القدرات المؤسسية لمنظمات أصحاب العمل تعزيز -١

 .أفضل
 ).الثالثيةوتنمية المؤسسات   النزاعاتتسوية آلية( الصناعية العالقات تقوية -٢
 . وأثرها على االقتصادات الصغيرةالعولمة -٣
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 مالحظـات
 .الوطنية على المستويات الالئق فرق مهام العمل أنشئت
" العمالة تعزيز"هدف  وزيرًا إلى وضع ١٦٥ تضم الهيئة العليا الثالثية التي تشكيل يرمي ،فيجي في

 .د صلب آافة السياسات االقتصادية واالجتماعية في البالفي
 إذ أن الوطني القطري في طور التحول إلى خطة عمل على المستوى البرنامجإن :  غينيا الجديدةبابوا

. العمال قد ناقشت هذه الخطة ووافقت عليهامنظمات ومنظمات أصحاب العمل والحكومية  الوزاراتجميع 
وقد .  االجتماعيينالشرآاءو البرنامج إلى المجلس االستشاري الثالثي الذي يضم عددًا من الوزراء وأحيل

 . القطري لمنظمة العمل الدوليةالبرنامجُعين أحد المسؤولين في مجلس الوزراء ليتابع تنفيذ 
 والشرآاء وزارة العمل  برئاسة غير رسمية بمشارآة عدد من الوزاراتلجنةُشكلت : آيريباتي

 .االجتماعيين، وهي ترمي إلى المضي قدمًا ببرنامج العمل الالئق
 تطويرو الجديدة عن اهتمامها بمراجعة المصادقات على االتفاقيات األساسية، الحكومةأعربت : نواتوفا

 . للعمل الالئقالوطنيةخطة العمل 
بمناقشة برنامج )  العملإدارةالتي تنتمي إليها ( ووزير التجارة اإلدارة رئيس مجلس باشر: ساموا

 .تماعيين الالئق مع سائر الوزارات والشرآاء االجالعمل

 البرنامج الرائد للعمل الالئق (بنغالدیش
 )وورقة استراتيجية الحد من الفقر

 المحرز التقدم
، تم إدراج بنغالديش في مجموعة البلدان المشارآة في ٢٠٠١ في عام الحكومة على طلب قدمته بناء
ئات المكونة الثالثية بعرض وقامت الهي.  العمل الدوليةمنظمة فيه الرائد للعمل الالئق الذي شرعت البرنامج

 ثم عمدت إلى ،"السياسيةالتحديات :  مكاسب العولمة لصالح العمل الالئقتسخير " معنونة معلوماتوثيقة 
 .مناقشتها

وتتميز الهيئة .  خطط العمل ورصد مدى التقدم في تنفيذ البرنامج الرائدلمراجعة هيئة استشارية أنشئت
الممثلين  من وخمسة خمسة أعضاء من العمال وخمسة من أصحاب العمل  بتكوين ثالثي، إذ تضماالستشارية

 . عند االقتضاءالمناقشة، على أن ُيدعى سائر أصحاب الشأن والخبراء للمشارآة في فرق يينالحكوم
األولوية بتوافق اآلراء بين األطراف الثالثة وأعّد المستشارون ذات  السياسية تحديد المسائل تم
 وثيقة العمل الدولية منظمة هذه الدراسات، أعدت ىوبناء عل. حول آل مسألة معروضة دراسات الوطنيون

د للعمل الالئق في ئ البرنامج الرا– والعمل الالئق العولمة"حول المسائل السياسية المتناولة بعنوان 
أبريل / يسانن في المنعقد حيث تشكل الوثيقة قاعدة لمناقشات االجتماع الثالثي رفيع المستوى ،"بنغالديش
 .  بنغالديشفيالبرنامج الرائد للعمل الالئق في  بغية الشروع رسميًا ٢٠٠٤

، وترافقت ٢٠٠٤أغسطس / آب المستوى على الهيئة االستشارية في رفيع توصيات االجتماع ُعرضت
 . سنوات٥ و٣ الالئق مع جدول زمني يمتد على فترة تتراوح ما بين للعملخطة عمل بنغالديش 

 اتاألولوی
 : حول األولويات ما يليالمستوى توصيات االجتماع رفيع تشمل

 . العاملة لتشمل مؤشرات العمل الالئقالقوىالخاصة باالستقصائية  الدراسات مراجعة -١
 ورقة استراتيجية الحد عناصر إجراء دراسة حول الصلة بين العمالة والفقر لتشكل عنصرًا من طلب -٢

 .من الفقر
 .حماية االجتماعية نظم المراجعة -٣
 وأثر ذلك على العمال في األلياف، الرد الثالثي على وقف العمل بترتيب المنسوجات متعددة إعداد -٤

 .قطاع النسيج
 . في القطاع غير المنظمالعمال تنظيم -٥
 . في تحقيق هجرة أآثر أمنًاالمشارآة -٦

 مالحظـات
فردية مع الحكومة ثم مع مجموعتي أصحاب وهي اجتماعات (للمشاورات السابقة  االجتماعات خالل

  :التالية، وخالل االجتماع المشترك للهيئات المكّونة، تم تحديد ميادين األولوية )والعمالالعمل 
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 .في األسواق العالميةوالقدرة التنافسية  العمالة -١
 . والنمو والفقرالعولمة -٢
 . في البلدان األخرىالعمالة -٣
 . العمل الالئققياس -٤
 .بالغة الصغر غير المنظم وتنمية المنشآت االقتصاد -٥
 .المهاجرين االجتماعية والضمان االجتماعي للعمال الحماية -٦

 االحترام إلى الحاجة أهمية الحوار االجتماعي لتعزيز العمل الالئق؛:  ينبغي معالجتهاصلة ذات مسائل
 .مساواة بين الجنسين المنظم والغير االقتصاد المتبادل للحقوق والمسؤوليات؛

 ) للعمل الالئقالوطنيةخطة العمل  (ندلتای

 المحرز التقدم
 ٢٦ للعمل الالئق في لوطنية ثالثية رفيعة المستوى حول خطة العمل ارسمية أول مناقشة عقدت
 .، باستضافة وزارة العمل٢٠٠٣ نوفمبر/ تشرين الثاني

 والموافقة للعمل الالئق الوطنيةتصميم خطة العمل  بغية االتفاق على آيفية الثنائية المشاورات تتواصل
 .عليها

 األولویات
 . وتعزيز الهيئات المكّونة والحوار االجتماعيالنقابية حريةال -١
 .االستخدام على التمييز في القضاء -٢
اعي  النظم التقاعدية، توسيع نطاق الضمان االجتمالبطالة،تأمينات :  الحماية االجتماعية للجميعتوفير -٣

 .)هت ب٣٠نظام (الدعم المالي للتأمين الصحي للجميع استدامة  المنظم،ليشمل االقتصاد غير 

 مالحظـات
 للتنمية الوطنية يدعم األولويات المحددة في الخطة بحيث  العمل الدوليةمنظمة برنامج عمل ُصمم

 .االجتماعية واالقتصادية

 )مذآرة تفاهم(اإلسالمية  إیرانجمهوریة 

 لمحرزا التقدم
 / تموز فياالجتماعية العمل والشؤون ووزارة العمل الدولية منظمة بين تفاهم التوقيع على مذآرة تم

 العمل منظمة هي أساس التعاون القائم بين هذهومذآرة التفاهم . ٢٠٠٣-٢٠٠٢، وذلك للفترة ٢٠٠٢ هيولي
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥مل فترة السنتين وتم تحديث خطة العمل المرفقة بها لكي تش. المذآورة والوزارةالدولية 

 والشؤون االجتماعية العمل ووزارة العمل الدولية منظمة بين  تفاهممذآرة التوقيع أيضًا على وتم
 اليد العمل الدولية تعزيز السياسات التنموية الخاصة بهجرة منظمة للهجرة حيث تعّهدت الدوليةوالمنظمة 

 .العاملة

 األولویات
 .العمالة توليد -١
 .ل مؤسسات العمزيزتع -٢
 . القضايا التي تهم الجنسينتعميم -٣
 . مسائل الهجرةمعالجة -٤

 مالحظـات
وجرت توعية أعضاء المجلس على مسائل . لثالثي معني بالعم استشاري إنشاء مجلس وطني تم
 .االجتماعيالحوار 
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ومن المعتزم إدراج .  مذآرة التفاهم، فإن روح هذه المذآرة ال زالت قائمةمدة انقضاء الرغم من على
 .لجمهورية إيران اإلسالمية العمل الالئق في خطة التنمية القادمة برنامج

 )برنامج التعاون التقني (لستي الدیمقراطية - تيمورجمهوریة 

 المحرز التقدم
 الهيئات المكّونة لتحديد األولويات التي يجب أن تتمحور حولها مساعدة مع مناقشات أولية ٌعقدت

 . لعمل الدولية امنظمة
 ويرآز على إرساء البنية القانونية األساسية التنموية،يتماشى الدعم الحالي مع استراتيجية الحكومة 

 وضع خطة عمل ثالثية يتم، سوف ٢٠٠٥ عام فيو . في مجال العمالة والعملالمطلوبةوعلى توفير القدرات 
 . وضمان تالحم عناصرهاالوطنية التنميةتكون األولى من نوعها وترمي إلى التأثير على خطة 

 األولویات
 . الهيئات المكّونةقدرات بناء -١
 .مجزية عمالةالمهارات وتوفير على تدريب الالفقر عبر حدة  من التخفيف -٢
 . الحوار االجتماعيوترويج نظام عالقات مهنية إرساء -٣

 مالحظـات
حديثة العهد، فإن جميع البنى التحتية على  هي دولة يةديمقراطال لستي - تيمورجمهورية  إلى أن نظرًا

 . بحاجة إلى تنميةوالقدراتمستوى القوانين والهياآل 
 . لألعداد الكبيرة من العاطلين على العملفرص العمل في خلق األولى األولوية تتجسد
 . التصديق على عدد من االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية٢٠٠٥ المتوقع في عام من

   الدیمقراطية الشعبيةالو ریةجمهو
 )ورقة استراتيجية الحد من الفقر(

 المحرز التقدم
 فأدرجت ، من الفقرالحد مثرية في عملية تنفيذ ورقة استراتيجية عناصر العمل الدولية منظمة قدمت

ة الحكومة  لسياسرًا تشكل إطاالتي ،" الفقرواستئصال للنمو الوطنية اإلستراتيجية "  فيبرنامج العمل الالئق
 .المانحةولمصالح الجهات 

 تنعقد على ثالثية، استضافت منظمة العمل الدولية أول حلقة دراسية ٢٠٠٤ أآتوبر/ تشرين األول في
 المفهوم والنظر في آيفية إدراج هذا للعمل الالئق، ولشرح الوطنية لمناقشة خطة العمل الوطنيالمستوى 

 التالية الوطنية الحالية للنمو واستئصال الفقر والخطة الوطنيةيجية برنامج العمل الالئق في آل من االسترات
 عام المعتزم عقد مناقشات ثنائية حول متابعة أعمال هذه الحلقة الدراسية في ربيع ومن. للنمو االجتماعي

٢٠٠٥. 

 األولویات
منشآت  التنمية توفير المعلومات حول سوق العمل، – فرص العمل الخاص وخلق القطاع تنمية -١

 .لتشجيع االستثمار العاماليد العاملة  على القائمة التكنولوجيا تعزيز الصغيرة،
 . االجتماعي للقطاع العام وتوسيع نطاقه ليشمل االقتصاد غير المنظمالضمان القدرات في نظام بناء -٢
 . باليد العاملة المهاجرة واستغاللهااالتجارالتخفيض من عمل األطفال وأشكال  -٣

 )إطار للتعاون(هوریة العربية السوریة الجم

 المحرز التقدم
 ووزارة العمل الدولية منظمة إطار للتعاون بين مشروعسورية بوضع الجمهورية العربية ال بدأت

 .٢٠٠٧-٢٠٠٥سورية للفترة الجمهورية العربية التعزيز العمل الالئق في  االجتماعية والعمل، بشأن الشؤون
.  من خالل تعزيز العمل الالئقللبالدب في المساهمة في تحقيق األهداف اإلنمائية ويوضح اإلطار دور المكت
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 وميادين األولوية وفقًا لألهداف االستراتيجية األربعة الرئيسيةويحدد اإلطار المبادئ التوجيهية والتحديات 
 .الدوليةلمنظمة العمل 

 األولویات
  . الضرورية لتنظيم سوق العملاالحتياجاتتحديد  -١
 .االستخدامتفعيل دور مكاتب  -٢
 . هيكلة نظام التدريب المهنيإعادة -٣
 .المجتمعات المحلية عن طريق برامج تنمية والمتوسطة العمالة بواسطة المنشآت الصغيرة خلق -٤

 مالحظـات
عمل الالئق على لل مذآرة التفاهم بشأن إطار التعاون بمثابة برنامج اعتبار الوقت الحالي، سيتم في
 .سوريةالجمهورية العربية ال لمنظمة العمل الدولية في القطريالمستوى 

 )للعمل الالئقالوطنية إطار للتعاون، خطة العمل ( النكا سري

 المحرز التقدم
 ومنظمات العمال العمل ووزارة العمل الدولية منظمة إطار للتعاون بين بوضعالنكا   سريبدأت

ويوضح اإلطار . ٢٠٠٨-٢٠٠٤  للفترةالعمل الالئق في سيريالنكا تعزيزأصحاب العمل في مجال منظمات و
 من خالل تعزيز العمل الالئق، آما يحدد المبادئ للبالددور المكتب في المشارآة في تحقيق األهداف التنموية 

 أبرز دديحو، ) الثالثي الهيكل اإلدارة القائمة على النتائج، وتعميم قضايا الجنسين، وتشجيعفيهابما (التوجيهية 
 . العمل الدوليةلمنظمةاألولوية، وفقًا لألهداف االستراتيجية األربعة ذات التحديات وميادين العمل 

 للعمل الالئق اعتبروها وطنية على تصميم خطة عمل يون الثالثالشرآاء على ذلك، عكف بناء
 الخطة إلصدارعدة التقنية عملية وتوفير المساال تسهيل في الدولية العمل منظمة دور يتمثل حيث ،"خطتهم"

 .المذآورة

 األولویات
 : الرئيسية آاآلتيأهدافه إطار التعاون حدد

. على المستوى العمليو على المستوى القانوني العملالنكا المبادئ والحقوق األساسية في   سريتنفذ -١
 .لتنافسية المبادئ والحقوق بشكل ممتاز يزيد من قدرتها ابهذهالنكا  والواقع أن التزام سري

 أآثر توفير وظائفاإلنتاجية مما يؤدي إلى و الة بالعمالخاصة الوطنيةالنكا بتنفيذ سياستها   سريتقوم -٢
 .في إحالل السالم والمصالحةوإلى اإلسهام وأفضل للنساء والرجال، 

ن خالل تخفيض الكلفة االجتماعية مإلى أقصى حد  يتم تنفيذ اإلصالحات الخاصة بالعمالة، بحيث دعم -٣
 . خصائص الجنسينتراعيتعزيز الحماية االجتماعية المناسبة والتي 

 .المهنيتينالنكا بتحسين إدارة السالمة والصحة   سريتقوم -٤
 . في وضع السياسات االجتماعية واالقتصادية وتنفيذهابالمشارآة اجتماعيون أقوياء شرآاء يقوم -٥

 مالحظـات
شرع أساسًا ببرنامج العمل الالئق على المستوى القطري، حتى  الذي البلدالنكا هي مثال   سريإن

 دون المكّونة للعمل الالئق  تجسد جوهريًا خطة الهيئات وطنية خطة عمل وضعثم قامت ب. آذلكدون تسميته 
 .أن تكون خطة ممولة من جانب منظمة العمل الدولية

 )مذآرة تفاهم (الصين

 المحرز التقدم
 الرئيسية الخاصة ببرنامج العمل الالئق، وقد تم التوقيع عليها بين وزارة اهيمالمف مذآرة التفاهم شملت

وتوفر مذآرة التفاهم هذه إطارًا لنشاط . ٢٠٠١ عام في العمل الدولية ومنظمة والشؤون االجتماعية العمل
 من خالل وتم تنفيذها. االجتماعية التي تقدمها لوزارة العمل والشؤون وللمساعدة العمل الدولية منظمة

 .٢٠٠٤أبريل  / نيسان الذي ُنظم في، في الصينالعمالةمجموعة من األنشطة والبرامج بما فيها منتدى 
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 آلية لرصد االجتماعية،وزارة العمل والشؤون  و العمل الدوليةمنظمة بين المشترآة اللجنة التقنية تمثل
 العمل الدولية منظمة، تقوم ٢٠٠٥ هيوني / حزيرانوإلعداد اجتماع لجنة المراجعة في. تنفيذ مذآرة التفاهم

 وبإنشاء والشؤون االجتماعية بوضع تقرير حول التنفيذ، وبتقييم أثر مذآرة التفاهم، العمل مع وزارة بالتعاون
 .إطار لالستراتيجيات المستقبلية

عمال ابات األولوية لكل من اتحاد نقذات  يجري تحديد األهداف واألنشطة التفاهم، إلى مذآرة باإلضافة
 .الالئق في مجال العمل أصحاب العمل الصينيين واتحاد الصينعموم 

 األولویات
 . البطالة وتعزيز تنمية المهارات واإلنتاجيةتخفيض -١
 .متوسطةالصغيرة وال من خالل المشاريع فرص العمل خلق دعم -٢
 . تغطية الحماية االجتماعية وزيادة فعاليتهاتوسيع -٣
 االجتماعيين وفي الشرآاء من خالل أنشطة مع اإليدز/ بشرية المناعة الصروس نق آفة فيمعالجة -٤

 .أماآن العمل
 . النزاعاتتسوية آليات الحوار االجتماعي والمفاوضة وتعزيز -٥

 مالحظـات
إنما تجري حاليا .  للعمل الالئقوطنية خطة عمل وضع االجتماعيون  الشرآاء تعتزم الحكومة وال ال

 الوطنية، بغية تحديد األولويات )٢٠١١-٢٠٠٦ (للتنمية ةالخمسية الحادية عشرالوطنية دراسة الخطة 
 . إحالل العمل الالئق في إطارهايتعيناالجتماعية واالقتصادية التي 

.  العمل الدوليةمنظمة الالئق على المستوى القطري بالتعاون مع للعمل يتم وضع برنامج سوف
 بشأن اإلطار االستراتيجي المستقبلي لتنفيذ مذآرة التفاهم سيماة التفاهم، ال وسيرتكز هذا البرنامج على مذآر

 التنفيذ بالتماشي مع عملية وتجري ، العمل الدوليةومنظمة العمل والشؤون االجتماعية وزارةالمتفق عليها بين 
ال عموم الصين  اتحاد نقابات عممع العمل الدولية منظمةحددها تاألولوية التي ذات األهداف واألنشطة 

حددها منظمة العمل الدولية تاألولوية التي ذات ، وبالتماشي مع األنشطة أصحاب العمل الصينييناتحاد و
 برنامج العمل الالئق على المستوى القطري من صياغةوستجري . بالتعاون مع سائر الوآاالت الحكومية

ثم تقوم جميع هذه .  والشرآاء االجتماعيين العمل والشؤون االجتماعيةووزارةجانب منظمة العمل الدولية 
، على أن تستكمل آليًا في ٢٠٠٥ومن المتوقع أن تستمر عملية االستشارة طيلة عام .  بالموافقة عليهاألطراف

 .٢٠٠٥نهاية 

 )مذآرة تفاهم( العراق

 المحرز التقدم
 والشؤون االجتماعية في العمل وزارة مع العمل الدولية منظمة وّقعت عليها التي مذآرة التفاهم تمثل
 للتعاون التقني إطارًا، ٢٠٠٤ أآتوبر/ تشرين األول والتي تمت مراجعتها في ٢٠٠٤يناير / آانون الثاني

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤ في الفترة تحقيقها العمل الدولية منظمة عتزمومرجعًا للنتائج التي ت
حرب، يرمي البرنامج إلى وضع  التي يبذلها العراق في فترة ما بعد الالبناء سياق جهود إعادة في
 أقصى حد من تحقيقتم ي بحيث التنموية، األمم المتحدة للمساعدة ةمونظم صلب في العمل الدولية منظمة

 .النتائج المتوقعة للعمل الالئق
قامت بمراجعة و بغداد وعمان، في  لها اآزمر العمل الدولية منظمة أنشأت التقني، إطار التعاون في

 التحادالعمال، وقدمت المشورة منظمات تأسيس هياآل فعلية لمنظمات أصحاب العمل و العمل وبقانون
. ٢٠٠٤خطة استراتيجية، آما نّظمت المؤتمر الدولي حول العمالة في عام الصناعات في العراق لوضع 

اق تمولها  حاليًا في العرقائمة اليد العاملة في مشاريع  وضعوتجري منظمة العمل الدولية أيضًا تدقيقًا حول
 . تقنية أساسية للعرض أو المناقشةوثائقمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، وتقوم بإعداد 

 األولویات
 . تشييد وزارة العمل والشؤون االجتماعيةإعادة -١
 .وطني عمالة وصوغ برنامج فرص العمل خلق -٢
 .العمل وتشريعات قانون العمل مراجعة -٣
 .القدراتاء  التدريب المهني وبنتعزيز -٤
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 . الحماية االجتماعيةضمان -٥
 وفي سياق الخطة المتحدة، إلى أن منظمة العمل الدولية هي عضو في الفريق القطري لألمم نظرًا

  ذات منظمة العمل الدولية بإدراج عدة ميادينقامتاالستراتيجية لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية للعراق، 
 في خطة عمل مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية للحد من الفقر التقني،عاون أولوية من برنامجها الخاص بالت

 األزمة من خروجوالواقع أن هذه الخطة األخيرة ترمي إلى مساعدة العراقيين على ال. البشريةوللتنمية 
 .وإرساء أسس معيشية جديدة ومستدامة

 مالحظـات
 على عملية رسميا طابعا تضفيفهي . وى القطري للعمل الالئق على المستبرنامجًا مذآرة التفاهم تمثل

وهي .  بغية تنمية القدرات المؤسسية للشرآاء االجتماعيينوالعراق الدولية العمل منظمةالحوار الجارية بين 
 االستئماني العراقي لمجموعة األمم المتحدة الصندوق أموالها من الموارد الخارجية، ال سيما رؤوستستمد 

 . العراقلمساعدة العمل الدولية منظمة برنامج نطاقإلى توسيع اإلنمائية، وترمي 
 العمل منظمة في البالد يعرقل تنفيذ برنامج المساعدة التي تقدمها المتقلب أن استمرار الوضع إال
 إجراءسيما بعد   السياسي واألمني في البالد، الللوضعومن المتوقع مراجعة هذا البرنامج وفقًا . الدولية
 .ت الوطنيةاالنتخابا

 إطار التعاون وخطة األنشطة المشترآة ( ُعمان
 )مع دول مجلس التعاون الخليجي

 المحرز التقدم
 حيث، ٢٠٠٣ إلى بعثة أولية معنية بسياسة العمالة أرسلت إلى البالد في عام باالستناد البرنامج ُصمم

 تم عرضه على وزارة اليد ثم ،"اني الطابع العمنشر"في إطار العامة تم إعداد تقرير حول مراجعة السياسة 
 واعتبرته إطارًا للتعاون بين سلطنة عمان التقريروأيدت الوزارة هذا . العاملة وعلى الشرآاء االجتماعيين

سبتمبر / أيلول إلى البالد في أرسلتوتلت ذلك بعثة ثانية . ٢٠٠٤ أوائل عام في العمل الدولية ومنظمة
 . األولوية ذاتميادينال بكل ميدان من الخاصةدة التقنية ويجري حاليًا تصميم المساع. ٢٠٠٤

 العمل وزراء ومجلس العمل الدولية منظمة بين ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة  المشترآة خطة األنشطة تعتبر
سبتمبر / أيلول تم التوقيع عليها في التيوالشؤون االجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي ومكتبه التنفيذي، 

 منظمةمبادئ ورمي إلى تحقيق أهداف ي القطري لعمان المستوىلعمل الالئق على لنامج ، بمثابة بر٢٠٠٣
 الخليجي، تستفيد من المساعدة التقنية التعاونوال زالت عمان، على غرار سائر بلدان مجلس . العمل الدولية

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤ لفترة السنتين إقرارهالمنظمة العمل الدولية والتي تم 

 األولویات
 . العمالة وسوق العملسياسات  زتعزي -١
 . وإحصاءات العمل نظم المعلومات الخاصة بسوق العملإقامة -٢
 .المهارات التعليم والتدريب المهنيين وتنمية إصالح -٣
 .الصغربالغة  الصغيرة والمنشآت تنمية -٤
 ).صندوق تأمين البطالة( الحماية االجتماعية  نطاقتوسيع -٥

 : التاليةاألولوياترآة  خطة األنشطة المشتتحدد
  والحقوق األساسية في العمل؛المبادئ -١
  المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛تعزيز -٢
  نظم المعلومات الخاصة بسوق العمل؛إقامة -٣
  تغطية نظم الضمان االجتماعي؛توسيع -٤
 . السالمة والصحة المهنيتينتوفير -٥

 مالحظـات
أولوية متعددة القطاعات تم ذات  العمالة بتحديد ميادين  مراجعة سياسةبعثات، قامت ٢٠٠٣ عام في
 الشرآاء العمل الدولية التعاون مع منظمة  بإمكانوبناء على ذلك، بات.  بشكل متبادلعليهااالتفاق 

لموارد وامتالك األمثل لستخدام اال تحقيق تعزيز أثر أعمالها، وفي فياالجتماعيين على نحو تساهم فيه  
 . تنفيذ البرنامج إلى توفير قاعدة لتحقيق العمل الالئق على المستوى القطريويرمي. امجنالبر
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 البرنامج الرائد للعمل الالئق،( الفلبين
 )برنامج العمل الالئق على المستوى القطري

 المحرز التقدم
 للفترة متوسطة األجل وطنية الفلبين إلى خطة التنمية الفي للعمل الالئق  الوطنية العملخطة تستند

 العمل منظمةوآانت . والمنتجة، التي تشمل فصًال آامًال حول تعزيز العمالة الكاملة والالئقة ٢٠٠٤-٢٠٠١
 مايو/ أيار في واستهلت. د للعمل الالئقئ وضع هذه الخطة في إطار تنفيذ البرنامج الرافي ساهمت قدالدولية 
 . لتأييدهامشتركيان دعم ، فقامت حينها الهيئات المكّونة الثالثية بالتوقيع على ب٢٠٠٢

 العمل الخاص بالعمل برنامج اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر، تم إعداد االجتماع الستنتاجات استطرادًا
الوطنية  خطة التنمية وإلى للعمل الالئق الوطنية ويستند برنامج العمل إلى خطة العمل . في الفلبينالالئق

 العمل الدولية منظمةل اإلطار الشامل الذي تقدم فيه مساعدة ويوفر برنامج العم. متوسطة األجل للفلبين
 يصف ذلك،بناء على ). ٢٠٠٤-٢٠٠٢( الالئق في الفلبين، وذلك في فترة السنوات الثالث العمل لتعزيز

والواقع أن برنامج .  لأللفيةاإلنمائية بلوغ األهداف في العمل الدولية منظمةالبرنامج الدور الذي تضطلع به  
منتظمة مع ومشاورات  وتحديثها من خالل عملية رصد تنقيحها يشكل وثيقة تتطور باستمرار، فسيتم العمل

 ذلك، سوف ُيستخدم البرنامج لتعزيز الشراآات مع سائر المؤسسات الدولية إلىإضافة . الهيئات المكّونة
 . والتنمويةالمالية

للجنة االستشارية الثالثية المعنية بالعمل  تنفيذ البرنامج ثم ُعرض على ا عناألول إعداد التقرير تم
 .٢٠٠٣أبريل / نيسان في الالئق

 للعمل الالئق بغية تكييفها واألولويات لوطنية التقني بمراجعة خطة العمل االعمل حاليًا فريق يقوم
 .٢٠١٠-٢٠٠٥للفترة  متوسطة األجل الوطنية المحددة في الخطة التنموية الجديدة

 بالتشاور مع الهيئات المكّونة ٢٠٠٧-٢٠٠٥ البرنامج المشترك للفترة من إعداد مسودة أولى تم
 القادمة، آما يشدد على مسؤوليته للسنواتللعمل  الدولية العمل منظمة البرنامج المشترك إطار ويحدد. الثالثية

ية الثالثية ف تقر اللجنة االستشارووس. وبينها الثالثية المكونة التعاون مع الهيئات  وحفزالخاصة في دعم
 يكون البرنامج المشترك الذي سُينشئ برنامجًا للعمل الالئق على المستوى القطري المطاف في نهاية الوطنية

 .قائمًا على الموارد

 األولویات
 : المراجعةياتواألول

 ١ قطاعال
 . على اتفاقيات العمل الدوليةالتصديق -١
 . على تطبيق أفضل لالتفاقيات المصدق عليهاالحث -٢
 . على أسوأ أشكال عمل األطفالالقضاء -٣
 .في خدمة المنازل العمال حماية -٤

 ٢ القطاع
متوسطة  وتشجيع روح المبادرة ال سيما ال وصغيرةالالصغر والمنشآت بالغة  العمالة في المنشآت خلق -١

 .المهجرينبين الشباب والنساء والعمال 
 . المهارات والتدريب مدى الحياةتنمية -٢
 . العمالة المحليةزيزتع -٣
 .القطاعات واإلنتاجية وإعادة هيكلة القدرة التنافسية تشجيع -٤

 ٣ قطاعال
 . سياسات الضمان االجتماعي ونظمهمراجعة -١
 . المنظمغير تغطية الحماية االجتماعية لتطال القطاع توسيع -٢
 . في وظائف هشةالعامالت العمال المهاجرين والسيما النساء حماية -٣
فيروس نقص المناعة بشأن  والبرامج السياسات، بما في ذلك  السالمة والصحة في مكان العملتعزيز -٤

 .اإليدز/ بشريةال
 . تطبيق معايير العمل في مكان العملرصد -٥
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 . من المضايقات الجنسيةالوقاية -٦

 ٤ القطاع
 .ورصده االجتماعي االتفاق تنفيذ -١
 .لريفيين التمثيل الثالثي للعمال اتدعيم -٢
 . قدرات الشرآاء االجتماعيينبناء -٣
متوسطة ال وصغيرةالالمنشآت لتشمل العمال منظمات  أصحاب العمل و منظمات عضويةتوسيع نطاق  -٤

 .النساء والمجموعات من القطاع غير المنظمو
 . للشرآاتاالجتماعيةالمسؤولية التي تنطوي عليها مكانيات اإل االنتباه على ترآيز -٥
 . المعنية بالعمل الالئقالحكومية خصخصة وإعادة تنظيم الوآاالت والمكاتب ثرأ -٦

 مالحظـات
 فريق  ذلك من جانبتأييد.  اللجنة االستشارية الثالثية المعنية بالعمل الالئقعلىإضفاء طابع مؤسسي 

 . التقني واألمانة التقنيةالعمل
 . خاصة بالفلبينالالئق تحديد مؤشرات للعمل تم

 األخيرة على مجموعة الموارد التي من شأنها مساعدة المخططين المحليين اللمساتاليًا وضع  حيجري
 . مسائل العمل الالئق ضمن خطط التنمية المحليةدمجفي 

 . المحليةلمجتمعات على االقائمة تنفيذ البرامج يجري
المتعلق بالعمل برنامج ال الالئق آمفهوم في مناقشات السياسة العامة بشأن العمل حاليًا استخدام يجري

 .لدى اإلدارة الجديدة
شبه اإلقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ في أوآالند، الثالثي  المنتدى الفلبين في شارآت
 تنفيذ خالل المنتدى عرضًا عن الخبرة التي اآتسبتها من وقدمت ،٢٠٠٣ أآتوبر/ تشرين األولنيوزيلندا، في 

 .لمستوى القطري اعلىبرنامج العمل الالئق 
 في المنتدى الثالثي الثاني شبه اإلقليمي لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ مجددًا الفلبين ستشارك

وستقدم خالله عرضًا آخر . أبريل، في ملبورن، أستراليا/ نيسان ٨ إلى ٥ الذي سيعقد من ، العمل الالئقحول
 .حول التقدم المحرز في مجال تعزيز العمل الالئق

 مذآرة تفاهم، برنامج العمل الالئق  (فيتنام
 )على المستوى القطري

 المحرز التقدم
فبراير / شباط قطري قائم على العمل الالئق خالل اجتماع ثالثي ُعقد في برنامج فكرة تنفيذ أطلقت

 العامينمع الهيئات المكّونة انعقدت في ) على صعيد فردي أو جماعي( اجتماعات أخرى وخالل. ٢٠٠٣
وخالل .  القطري في فيتنامالمستوى، تمت مناقشة مضمون برنامج محتمل للعمل الالئق على ٢٠٠٤ و٢٠٠٣

 تعرض مفهوم البرنامج، وتم االتفاق على وثيقة، نوقشت ٢٠٠٥فبراير / شباطاجتماع مراجعة ُعقد في 
ماعية  للتنمية االجتالوطنية يكون مرتبطًا بالخطة سنواتعلى خمس قطري المضمون المحتمل إلطار 

 برنامج العمل الالئق على المستوى القطري من خالل مذآرة وسيتجسد. ٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة واالقتصادية 
 .٢٠٠٥ حاليًا والتي ستكون جاهزة في أواسط عام إعدادهاالتفاهم الجاري 

 األولویات
 .)قانون العمل وعالقات العمل (المؤسسات بناء -١
 .) نظم المعلومات الخاصة بسوق العملالشباب،توسطة، المنشآت الصغيرة والم( العمالة خلق -٢
 السالمة ؛ األطفال واالتجار بهمعمل(المستضعفة  الحماية االجتماعية ودعم المجموعات توفير -٣

 .)االجتماعي الضمان ؛والصحة المهنيتان

 مالحظـات
الئق وبمذآرة التفاهم،  الالعمل فيتنام ببرنامج في  العمل الدوليةمنظمة أنشطة المتوقع أن تسترشد من

في  الهيئات المكّونة في برامج عملها تحددها التي التدابيربحيث تشمل هذه األنشطة المشاريع الجارية وتدعم 
 .الفترة المعنية
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 من شأنه توفير العمل مؤشرات للعمل الالئق وصياغة تقرير حول وضع وضع الخطوات التالية تشمل
 .برنامج تنفيذ المدى مرجعية لقياسمعالم 

 الالئق على المستوى العمل نموذج" بـ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤ الفترة في العمل الدولية منظمة أنشطة تستهدي
 . الفترةلهذه" القطري

 )خطة األنشطة المشترآة لدول مجلس التعاون الخليجي( قطر

 المحرز التقدم
 ومجلس الدوليةمل  العمنظمة المتفق عليها بين ،٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة  المشترآة خطة األنشطة تعتبر

 والتي تم التوقيع عليها التنفيذي، العمل والشؤون االجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي ومكتبه راءوز
 منظمة على المستوى القطري يرمي إلى تحقيق أهداف الالئق، بمثابة برنامج للعمل ٢٠٠٣سبتمبر / أيلولفي 

 ال زالت قطر تستفيد من المساعدة الخليجي، مجلس التعاون وعلى غرار سائر بلدان. ومبادئهاالعمل الدولية 
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤ تم إقرارها لفترة السنتين التيو العمل الدولية منظمةالتقنية التي تقدمها لها 

 األولویات
 : حول األولويات التاليةالمشترآة خطة األنشطة تتمحور

 . والحقوق األساسية في العملالمبادئاحترام  -١
 .لمنشآت الصغيرة والمتوسطة اتعزيز -٢
 . نظم المعلومات الخاصة بسوق العملإقامة -٣
 . تغطية نظم الضمان االجتماعيتوسيع -٤
 . السالمة والصحة المهنيتينتوفير -٥
 . استراتيجيات للرفاه االجتماعيصياغة -٦

 )ورقة استراتيجية الحد من الفقر( آمبودیا

 المحرز التقدم
العمل الالئق من أجل الحد من الفقر في توليد   الحكومة تقريرًا معنونًاإلىة  العمل الدوليمنظمة قدمت

 األخيرة اللمسات التي وضعت عليها ، آمساهمة من المنظمة في ورقة استراتيجية الحد من الفقروذلك آمبوديا
تقرير آما ويرتكز عمل منظمة العمل الدولية في آمبوديا على هذا ال. ٢٠٠٢ ديسمبر/ آانون األولفي شهر 

 .البالد لجهودها المستمرة للتنسيق بين مختلف مشاريع التعاون التقني القائمة في قاعدةيشكل 
 الجديدة في االستراتيجيةاألولوية وخطة عمل منظمة العمل الدولية مع الخطة ذات  تكييف النتائج تم

والمقصود . ٢٠٠٤ هيولي/ تموز في  االئتالفيةالحكومة التي وضعتها ،مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية
 . الجديدة بمثابة استراتيجية لتنفيذ ورقة استراتيجية الحد من الفقراالستراتيجيةأيضًا هو أن تكون هذه الخطة 

 األولویات
 .تعزيز العمالة الريفية المنتجة -١
 .سوق العمل معلوماتالمهارات وعلى تدريب التنمية المنشآت وبشأن  سياسات عمالة فّعالة وضع -٢
صون و العمل الدولية معاييرتطبيق  و تقوية المؤسسات المعنية بالحوار االجتماعي– اإلدارة تحسين -٣

 . وحلهاالعملتفادي نزاعات وتفتيش العمل والحرية النقابية 
 ل، عماإليدز/ بشرية فيروس نقص المناعة ال– االجتماعي عباد ومن االستاالستضعاف من التخفيف -٤

 .، تعزيز قدرة المرأةاألطفال

 مالحظـات
 العمل المرفقة بورقة استراتيجية الحد من الفقر، ما هي األنشطة التي يتعين لخطة الصيغة األولى تبرز

 .٢٠٠٥ - ٢٠٠٣ في الفترة أن تدعمها العمل الدولية منظمة على



٣الملحق   

DECENT WORK IN ASIA: REPORTING ON RESULTS 2001-2004 120 

 لدولخطة األنشطة المشترآة ( الكویت
 ) مجلس التعاون الخليجي

 المحرز التقدم
 وزراء العمل ومجلس العمل الدولية منظمة بين ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة  المشترآةخطة األنشطة  إن

/ أيلول التي تم التوقيع عليها في التنفيذي،والشؤون االجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي ومكتبه 
اف منظمة العمل  على المستوى القطري يرمي إلى تحقيق أهدالالئق، هي بمثابة برنامج للعمل ٢٠٠٣سبتمبر 

 المساعدة غرار بلدان أخرى في مجلس التعاون الخليجي، ال زالت الكويت تستفيد من وعلى. الدولية ومبادئها
 . ٢٠٠٥-٢٠٠٤ السنتين لفترةالتقنية لمنظمة العمل الدولية التي تم إقرارها 

 الدولية، قامت عملال، واستكماًال لعدة بعثات أرسلتها منظمة يين على طلبات الشرآاء الثالثبناء
 ميادين آمعايير العمل الدولية والعمالة في بوضع برنامج للتعاون التقني بغية مساعدة الكويت المنظمة

 .المهنيوالسالمة والصحة المهنيتين والتدريب 

 األولویات
 . والحقوق األساسية في العملالمبادئ صون -١
 .متوسطةالصغيرة وال المنشآت تعزيز -٢
 . المعلومات الخاصة بسوق العمل نظمإقامة -٣
 . نظم الضمان االجتماعيتغطية توسيع -٤
 . السالمة والصحة المهنيتينتوفير -٥
 . استراتيجيات للرفاه االجتماعيوضع -٦

 )برنامج التعاون التقني( لبنان

 المحرز التقدم
 . الهيئات المكّونة لوضع خطة عمل وطنية للتعاون التقنيمع حاليًا مناقشات تجري
 المتحدة، وذلك األمم لبنان أنشطتها مع وآاالت أخرى من منظومة في العمل الدولية منظمة تنسق

 عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية إلطارالمبادئ التوجيهية  /استنادا إلى التقييم القطري المشترك
 .واألهداف اإلنمائية لأللفية 

 األولویات
 .التوظيف الوطنية مكاتب -١
 .ل األطفالعم -٢
 .الحماية االجتماعية -٣
 . المنشآت الصغيرةتنمية -٤

 مالحظـات
 للتعاون وطنية مسار واضح وإطالق آليات من أجل وضع خطة عمل شق الحاجة اليوم إلى تدعو

 . للعمل الالئق على المستوى القطريًا مستقبًال برنامجبحيث تصبحالتقني 

 المشترآةخطة األنشطة (  السعودیةالعربية المملكة
 )لدول مجلس التعاون الخليجي

 المحرز التقدم
 ومجلس الدولية العمل منظمةالمتفق عليها بين ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفترة  المشترآة خطة األنشطة تعتبر

 والموقع عليها في التنفيذي، العمل والشؤون االجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي ومكتبه راءوز
 منظمة القطري يرمي إلى تحقيق أهداف المستوىة برنامج للعمل الالئق على ، بمثاب٢٠٠٣سبتمبر / أيلول
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السعودية تستفيد  المملكة زالت وعلى غرار سائر بلدان مجلس التعاون الخليجي، ال. ومبادئها الدوليةالعمل 
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤  على توفيرها لفترة السنتينوالمتفق الدولية العمل منظمة المساعدة التقنية التي تقدمها لها من

 السعودية الستعراض المسائلالمملكة العربية  متعددتا التخصصات إلى بعثتان ٢٠٠٢ في عام أرسلت
وتم االتفاق .  وتنمية الموارد البشرية، والخصخصة وسياسات العمالةالعمالة، األولوية الخاصة بسياسات ذات
 سياسات سوق العمل وإصالحية العمالة  على إنشاء إطار الستراتيجوالمملكة العمل الدولية منظمةبين 

 إعداد منهج تعليمي يمتد على فترة سنتين وتم. ومؤسساتها، مع الترآيز على إضفاء الطابع السعودي عليها
 .المهنيتينلتدريب المشرفين على السالمة والصحة 

 األولویات
 : حول األولويات التاليةالمشترآة خطة األنشطة تتمحور

 .حقوق األساسية في العمل والالمبادئصون  -١
 .متوسطةالصغيرة وال المنشآت تعزيز -٢
 . المعلومات الخاصة بسوق العملنظم -٣
 . تغطية نظم الضمان االجتماعيتوسيع -٤
 . والصحة المهنيتانالسالمة -٥
 . استراتيجيات للرفاه االجتماعيوضع -٦

 ورقة استراتيجية الحد من الفقر ( منغوليا
 ) للعمل الالئقةلوطنيوخطة العمل ا

 المحرز التقدم
 إمكانية لمناقشة ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول منغوليا منذ بزيارة العمل الدولية منظمة بعثات عدة من قامت

 استراتيجية الحد من الفقر ورقة للعمل الالئق والنظر في عالقتها بعملية تنفيذ وطنيةوضع خطة عمل 
 والتشريع الخاص باالقتصاد غير المنظم، االجتماعي،وبالوثائق المستكملة حول استراتيجية الضمان 

 . من الفقروالحدواستراتيجية النمو االقتصادي 
الختامية بشأن الثالثية  الدراسية انعقاد الحلقة إلى العمل الدولية منظمة قدمتها التي المساعدة التقنية أدت

بغية الحصول  صياغة الخطة وتعميمها  لذلك، تجري حاليًاونتيجة.  للعمل الالئقالوطنيةصياغة خطة العمل 
 .الوطنيعليها على الصعيد المطلوبة  الموافقة على

 األولویات
 .االستخدام بغية الحد من الفقر وتوفير خدمات العمالة تعزيز -١
 .المهنيين استراتيجيات التعليم والتدريب تحديد -٢
 .صغيرةال مراآز لتنمية المنشآت إقامة -٣
 .والعمال وتعزيزه دعمًا للسياسات الكلية لصالح أصحاب العمل لثالثيا الهيكل تحسين -٤
 . الصناعيةالعالقات القدرات لوضع سياسات األجور وصون تعزيز -٥
 .المهنيتين حول السالمة والصحة وطنية خطة عمل إعداد -٦

 مالحظـات
 منظمةوسوف تقوم . ق للعمل الالئالوطنية إلى صياغة خطة العمل الوطنية الثالثية المشاورات أدت

 األولويات المحددة في خطة علىالعمل الدولية بوضع اللمسات األخيرة على برنامجها القطري بحيث يرآز 
 .للعمل الالئقالوطنية العمل 

 ورقة استراتيجية الحد من الفقر ( نيبال
 ) للعمل الالئقوطنيةوخطة العمل ال

 المحرز التقدم
 في  العمل الدوليةمنظمة مساهمة – للحد من الفقر الالئق العملة ، تم استكمال الوثيق٢٠٠٢ عام في

وقدمت ورقة استراتيجية الحد من الفقر عشر توصيات تبين آيف . الحد من الفقر في نيبال استراتيجيةورقة 
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ن ا أساسيالحقوق المنتج وغير التمييزي أن يخفف من وطأة الفقر، وآيف أن الحماية واحترام للعمليمكن 
 جميعها في الخطة الخمسية الفقروقد أدرجت توصيات ورقة استراتيجية الحد من . الئقال العملق لتحقي

 .العاشرة للبالد
 للعمل الالئق وطنية الالئق ترأسته وزارة العمل والنقل بوضع خطة عمل بالعمل فريق مهام معني قام
 تقنية واسعة النطاق في مساهمةولية  العمل الدمنظمةوقدمت .  مع ورقة استراتيجية الحد من الفقرتتماشى

 المنتجةميادين عدة آتعزيز العمالة في  الخطة أولويات وبينت.  للعمل الالئقوطنيةالوضع خطة العمل 
 . في العملوالحقوقوتطبيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل وتعزيز الحماية االجتماعية 

 األنشطة في من بمجموعة العمل الدولية منظمة تباشر الحد من الفقر، استراتيجية لورقة آمتابعة
ما أدى إلى وضع برامج ، م االجتماعيةوالحمايةميادين الهجرة واالقتصاد غير المنظم والعمل سدادا لدين 

 .المكّونةترمي إلى مساعدة الهيئات 

 األولویات
 : األولويات في مساعدةتتجسد

 الوطنيةقة استراتيجية الحد من الفقر في خطة العمل  ورتوصياتعناصر  المكّونة على إدراج الهيئات -١
 .للعمل الالئق

 . على تنفيذ توصيات ورقة استراتيجية الحد من الفقراالجتماعيين والشرآاء الحكومة -٢
 : يلي التوصيات التي تتضمنها ورقة استراتيجية الحد من الفقرفيما

 .ةآثيف العمال النموالعمالة وأهداف على ثر األ تحليل -١
 .نسبيةمزايا مشفوعًا ب القطاع الخاص تنمية -٢
 .الدعم العام لهمغير ذلك من  وتوفير العمال المهاجرين تدريب -٣
 . نظام التدريب المهنيإصالح -٤
 .سابقًا" آمايا" أسر بوضع التشريعات ذات الصلة إنفاذ -٥
 .ددفي هذا الصواإلجراءات اإليجابية  الجنسين أثر تعميم قضايا تحليل -٦
 .استضعافًا البرلمان وتوفير الدعم ألآثر المجموعات إلى قانون الضمان االجتماعي رفع -٧
فيروس نقص بن و لتشمل الفقراء والمستبعدين بمن فيهم المصاباالجتماعية الحماية نطاق توسيع -٨

 .اإليدز/ بشرية الالمناعة
 .العمل العمال وأصحاب تنظيم تعزيز -٩
 إدخالها على قانون العمل، وعلى المؤسسات المعنية المقترحاملة من اإلصالحات  متكمجموعةتنفيذ  -١٠

 . العملوإدارةبالحوار االجتماعي 

 مالحظـات
 المجتمع ممثلي اليوم بتأييد الحكومة ومعها آبار ىحظت الحد من الفقر استراتيجية استراتيجية ورقة

 .المدني
 األولوية  ذاتميادينال صيغة إطار منطقي يحدد  للعمل الالئق فيالوطنية العمل خطة إعداد تم
 . التنفيذومؤشرات والبرامج والجدول الزمني والوآاالت المسؤولة ومصادر التمويل والسياسات
 األولويات العمل الالئق على المستوى القطري لمنظمة العمل الدولية أن يستند إلى برنامج على يجب

 . المكّونة في تنفيذ خطة العمل هذهللهيئاتلالئق، وأن يوفر المساعدة  للعمل االوطنيةالمحددة في خطة العمل 

 )برنامج العمل الالئق على المستوى القطري( الهند

 المحرز التقدم
 إلى تصميم مشروع إطار لبرنامج العمل الالئق على ية المكّونة الثالثالهيئات المشاورات مع أدت

 ووافقت عليه، ٢٠٠٤مايو / أيارالل اجتماع ثالثي انعقد في ونوقش مشروع اإلطار هذا خ. القطريالمستوى 
 واإلرشادات بشأن تنفيذه، وذلك المعلوماتواتفقت هذه الهيئات على إقرار آلية لتبادل . الهيئات المكّونة
المكونة  الصدد خالل المناقشات التي دارت مع الهيئات هذاوتم تسجيل بعض التقدم في . بصورة دورية
 .٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني للهند في العامل زيارة المدير الثالثية خال
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 وجميع النواحي ذات العمالة:  العمل الدولية، نذآرمنظمة بوضوح تدخل فيها ُطلب المسائل التي من
 مع الصالت قدرات الشرآاء االجتماعيين بغية تعزيز بناء ؛ الثالثيوالهيكلالصلة بها؛ الحماية االجتماعية 

 .ير المنظماالقتصاد غ

 األولویات
 دور الالئق والمنتج بحيث يسهم الرجال والنساء في الحد من الفقر مع التشديد على للعمل فرص خلق -١

 .االقتصاد غير المنظم
 .المستضعفين إعالن منظمة العمل الدولية ومساعدة العمال إنفاذ -٢
 . واإلفادة من فرصهاالعولمةديات  المؤسسات والهيئات المكّونة الثالثية لتتمكن من رفع تحدعم -٣

 مالحظـات
 العمل الدولية منظمة بإضفاء طابع مؤسسي على الحوار الجاري بين القطرية آلية البرمجة قامت
 . على المستوى القطريالتعاون المكّونة الثالثية، آما قامت ببلورة والهيئات

 وورقة استراتيجية الحد من وطنيبرنامج العمالة ال( اليمن
 )قرالف

 المحرز التقدم
 األخيرتين، السنتين فترة في العمل الدولية منظمة القطرية التي قامت بها العمالة مراجعة سياسة أدت

 والهيئات العمل الدولية منظمة قاعدة للتعاون بين يشكل وطني عمالة برنامجإلى تحويل هذه السياسة إلى 
 سياسة العمل تحديات وطنيّصل برنامج العمالة الويف. ٢٠٠٥-٢٠٠٤ اليمنية طيلة فترة السنتين المكونة

 . في إطار برامج التعاون التقنيأن تتصدى لها العمل الدولية منظمةالالئق الواجب على 
 تحقيق األهداف اإلنمائية وسيكون موجهًا نحو إطار استراتيجية الحد من الفقر في تنفيذ البرنامج سيتم

 .لأللفية
 - ٢٠٠٢يد الذي تم فيه إعداد ورقة استراتيجية الحد من الفقر للفترة  الوحالعربي البلد و هاليمن

 الرامي إلى إبراز األلفيةفي مشروع آبلد رائد البلدان العربية ليشارك من بين آذلك، تم اختيار اليمن . ٢٠٠٥
قطري وفي إطار الفريق ال.  المستوي القطريعلىآيف يمكن تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية بشكل فعلي 

 الفقر صياغة الورقة الثانية الستراتيجية الحد من في العمل الدولية منظمةالتابع لألمم المتحدة، سوف تشارك 
 .٢٠١٠-٢٠٠٦لفترة ل من الفقر الحد للتنمية قائمة على األهداف اإلنمائية لأللفية بغية وطنيةإلى جانب خطة 

 األولویات
 . العمالةتعزيز -١
 .لالحقوق في العمصون  -٢
 .الحماية االجتماعية -٣
 .الحوار االجتماعي -٤

 ثالثة اختيرت لتحفيز صياغة مواضيع لمنظمة العمل الدولية حول  الوطني برنامج العمالة يتمحور
 توليدوالنمو االقتصادي : وتشمل هذه المواضيع.  لأللفيةاإلنمائية قائمة على األهداف وطنيةخطة تنمية 

 .  درات المرأة، التوعية على قضايا الجنسينالعمالة، التعليم وتعزيز ق

 مالحظـات
 بالتوعية على أهمية برنامج العمل الالئق لمنظمة العمل الدولية، الوطني العمالة تنفيذ برنامج يسمح

 . اإلنمائية لأللفيةاألهدافتنفيذ ورقة استراتيجية الحد من الفقر وفي السعي إلى تحقيق  سيما في عملية ال
وتستطيع منظمة . الوطني البرنامج وضع اإلقليمية والمحلية دور بارز في المنظمات مع  للشراآةآان

 استراتيجية الحد من ورقة الدولية أن تستفيد من خبرتها اليمنية للمضي قدما في تعزيز العمل الالئق في العمل
 .   الفقر القائمة على األهداف اإلنمائية لأللفية
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 ٤الملحق 

 األساسية  االتفاقياتعلى التصدیقات
  لمنظمة العمل الدولية

 )٢٠٠٥ ینایر/ آانون الثاني حتى(
 ١٩٤٨ حق التنظيم، ماية وحالنقابية الحرية اتفاقية ٨٧ رقم
 ١٩٤٩ الجماعية، والمفاوضة حق التنظيم اتفاقية ٩٨ رقم
 ١٩٣٠ العمل الجبري، اتفاقية ٢٩ رقم
 ١٩٥٧ الجبري، إلغاء العمل اتفاقية ١٠٥ رقم
 ١٩٧٣ للسن، الحد األدنى اتفاقية ١٣٨ قمر

 ١٩٩٩ األطفال، عمل أسوأ أشكال اتفاقية ١٨٢ رقم
 ١٩٥١ األجور، المساواة في اتفاقية ١٠٠ رقم
 ١٩٥٨، ) والمهنةاالستخدامفي ( التمييز اتفاقية ١١١ رقم

 111 100 182 138 105 29 98 87 رقم االتفاقية
      أستراليا
        أفغانستان
      إندونيسيا

       غينيا الجدیدةبابوا
      باآستان
      بنغالدیش
        تایالند

 – تيمورجمهوریة 
 لستي الدیمقراطية

        

         سليمانجزر
         الصين

 إیران جمهوریة
 اإلسالمية 

       

          آوریاجمهوریة
 الو جمهوریة
 طية الشعبيةالدیمقرا

       

       النكاسري
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       سنغافورة
         فانواتو
       الفلبين
         فيتنام
      فيجي

      آمبودیا
      آيریباتي
       ماليزیا
       منغوليا
       ميانمار
       نيبال

       نيوزیلندا
        الهند
      اليابان
 17 22 17 14 15 20 16 13 : التصدیقاتمجموع

 

 

 111 100 182 138 105 29 98 87 رقم االتفاقية
     البحرین
  العراق
  األردن
   الكویت
  لبنان
       ُعمان
      قطر

    السعودیة العربية المملكة
العربية  ةجمهوریال

 السوریة
    العربية المتحدةاإلمارات

 اليمن
 10 7 11 7 9 11 5 3 : التصدیقاتمجموع
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 ٥الملحق 

 عمل األطفاللمكافحة  عمومًاالمنفذة األنشطة
 

  المحققةالنتائج عن أمثلة األنشطة

 عمل بشأن وطنية ةسياس تنفيذ
تحدید أولویات واألطفال 

 حول أسوأ أشكال عمل يةوطن
 ودمج الدعم التقني األطفال،

لمنظمة العمل الدولية في 
 ،الوطنيةالبرامج والميزانيات 
شبه  /وإقامة تعاون ثنائي

 اإلقليمي

ببرنامج وُیشرع .  وإندونيسيا وباآستانوالفلبينبنغالدیش ونيبال  حاليا تنفيذ برامج محددة زمنيًاً في یجري 
 .لبنان في  برنامج آخرإقراريما تم  فآمبودیا في مماثل

 . األطفالعمل حول أسوأ أشكال وطنية قوانين الفلبين واليمن ولبنان اعتمدت 
 .سري النكا ولبنان واليمن في الدولية تنقيح التشریعات الوطنية لكي تتماشى مع معایير العمل تم 
 هي من بين البلدان التي  النكا وتایالندوسريبنغالدیش وآمبودیا وإندونيسيا ولبنان ونيبال وباآستان  

سوأ أشكال عمل األطفال واالتجار أل بشكل خاص صدي للتوطنية أو استراتيجيات وطنيةأعدت خطط عمل 
 .أو االستغالل الجنسي لألطفال ألغراض تجاریة/ لدین وسداداباألطفال والعمالة 

 . األطفالعملافحة  مليون دوالر أمریكي لمك٢٠٠ ما یقارب الهند حكومة تخصص 
 . بالنساء واألطفالاالتجار لمكافحة ته مليون ب١٠٠ ما یقارب تایالند حكومة تخصص 
إلى )  وجمهوریة الو الدیمقراطية الشعبيةوتایالندتایالند وآمبودیا، بين ( اعتماد مذآرات تفاهم ثنائية تم 

 . االتجارمكافحةجانب خطة عمل شبه إقليمية بغية 
 اللبناني موافقة البرلمان تنتظروهي ) خادماتال( خاصة بوضع الفتيات العامالت تشریعات صياغة تمت 

 .عليها
 . إرساء قواعد تنفيذ برنامج محدد زمنيًاإلى استكمال استراتيجيته الوطنية الرامية في صدد اليمن إن 

 عمل األطفال مسائل معالجة
 طر متعددة األطراففي األ

 على العمل سدادا لدین وعلى عمل القضاء صراحة على لباآستانالحد من الفقر  ورقة استراتيجية تنص 
 .األطفال

 .الهند وإندونيسيا وباآستان والفلبين في العاملين األطفال ،" للجميعالتعليم" برنامج یستهدف 
 توفيرامية إلى  الراليمن في التعليم الوطنية عمل األطفال استراتيجية الدولي للقضاء علىبرنامج ال یستكمل 

 .٢٠١٥التعليم للجميع بحلول العام 
 القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، على لتنفيذ ورقة استراتيجية الحد من الفقر بنغالدیش مبادرة تنص 

 .١٨٢وذلك تمشيًا مع االتفاقية رقم 
 األطفال آجزء عمل مكافحة

من برمجة العمل الالئق على 
 القطري، ودمج مستوىال

 أنشطة سائراألطفال في عمل 
 الرامية  العمل الدوليةمنظمة

  الالئقالعملإلى ترویج 

 بصورة محددة بوصفهالها وجرى التصدي  في عدد من البرامج متسق مسائل عمل األطفال بشكل أدرجت 
 :وهذه البرامج تتعلق بما یلي. جزءًا ال یتجزأ منها

 .راطية الشعبيةجمهوریة الو الدیمق المنشآت الصغيرة في تنمية 
 .الهند وبنغالدیش في المنظمة عمالة المرأة في االقتصادات الریفية وغير تعزیز 
 .بنغالدیش الحضري غير المنظم في االقتصاد برامج تحسين أماآن العمل في عدد من القطاعات في وضع 
 .منغوليا في المنظم شروط عمل آمنة لعمال مناجم الذهب في القطاع غير توفير 
 .نيبال وباآستان على العمل سدادًا لدین في القضاء 
 .آمبودیامة والصحة المهنيتين في  السالتوفير 
 .اليمن وفي لبنان من الفقر في التخفيف 
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  المحققةالنتائج عن أمثلة األنشطة

 .اليمن عمالة النساء في تحسين 
 .لبنان في المنظم شروط عمل آمنة لألطفال العاملين في االقتصاد غير توفير 

ما فيها  بالعملية التدخالت
 توعية المجتمع

 ٢٤ ست نقابات وعبئة الخطرة، تم تالقطاعات، حيث یعالج مشروع أندرا برادش عمل األطفال في الهند في 
وتشارك الحكومة في تمویل المشروع مناصفًة، وقد . األطفالمنظمة أصحاب عمل لدعم نشاط مكافحة عمل 

 . المدى الطویللىع مكافحة عمل األطفال لدعم  استراتيجياتهاأثر على 
 ُنفذت في والیة یونان، في خمس والیات قد تكرار أنشطة مكافحة االتجار باألطفال والنساء التي آانت تم 

 .الصين فيأخرى 
جمهوریة ال الدیمقراطية  عمل األطفال في أشكال تعزیز السياسات والمؤسسات الرامية إلى محاربة أسوأ تم 

 . وتایالندالشعبية
 لمساعدة تایالند حمایة حقوق األطفال في مرآز وضعه ، الذي متعدد التخصصاتالنهجيًا توثيق  حالیجري 

 . البلدان األخرىعلى  هذا النهجضحایا االتجار، وذلك بغية تعميم
 ومنغوليا  الدیمقراطية الشعبيةالوجمهوریة ونيبال  ومنظمات أصحاب العمل في نقابات العمال قامت 

 . مكافحة عمل األطفالإلىعزیز قدراتها وبتنفيذ أنشطتها الخاصة الرامية  بتوالهند وتایالند
 بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية االجتماعيون، قام الشرآاء لبنان النبطية الواقعة جنوب محافظة في 

 منعه،و واألطفال العاملين، بتشكيل لجنة للقضاء على عمل األطفال المعنيةالمحلية والبلدیات والوزارات 
 .المحافظ یرأسها

دعم حقوق األطفال من  لتنفيذ مشروع إقليميًابرنامجًا ) ومقرها في القاهرة( منظمة الكشافة العرب نفذت 
 . العربيةالدول والفنون واإلعالم في مختلف التربيةخالل 

 االجتماعيين  حيث یقوم آافة الشرآاءالشوارع، مرآز لألطفال العاملين في اليمنية في العاصمة أنشئ 
 . عدد من الخدمات لألطفال العاملين في شوارع صنعاءبتقدیمبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية 

 قدراتها فأنشأت وحدات لمكافحة عمل ولبناناليمن  ومنظمات أصحاب العمل في نقابات العمال عززت 
 .عمل األطفالاألطفال ونفذت أنشطتها الخاصة بمكافحة 

 في ا للتدریب المهني لصالح األطفال العاملين وسيتم اختبارهمجموعةأول اعتماد  مربية تفي الدول الع 
 .لبنان واألردن واليمنمرحلة أولية في 

 على دعم مكافحة عمل األطفال بشكل قادرین بنغالدیش وقطاع النسيج في باآستان قطاع آرة القدم في بات   الخاصالقطاع مبادرات
وبات قطاعا .  عمل األطفالالدولي للقضاء على برنامجاللى الدعم المباشر من مستقل ودون الحصول ع

  التامة في طور تحقيق استقالليتهما إندونيسياقطاع األحذیة في و باآستان في الجراحيةالسجاد واألدوات 
 . مكافحة عمل األطفالفي

 .خاص في مكافحة عمل األطفال الالقطاع حملة للتشدید على دور اللبنانيين جمعية الصناعيين أطلقت 
 منظمات دوليةمع الشراآات
 أخرى

 بنجاح المملكة المتحدة الطفولة، شارآت إنقاذ إطار مشروع مكافحة االتجار باألطفال والنساء وصندوق في 
 .ميكونغالفي تنظيم منتدى أطفال 

البرامج   إلعدادلتنمية اآلسيوي وثيق مع اليونيسيف وبنك ابشكل  العمل الدوليةمنظمة، عملت بنغالدیش في 
 .المحددة زمنيًا

 الفلبين في" العالم إلى النظرة" ومع نيبال في"  العالميالتعليم" مع وثيق بشكل  العمل الدوليةمنظمة تعمل 
 .للبرامج المحددة زمنيًافي إطار اإلعداد 

ار وضع دراسة حول التعليم  في إطالدولي وثيق مع البنك بشكل الدولية العمل منظمة، عملت اليمن في 
 .وعمل األطفال

 التي ، مكافحة عمل األطفال إلى االستراتيجية العربية لألطفالمسألة إضافة من  العمل الدوليةمنظمة تمكنت 
 . العربيةالدولاعتمدتها جامعة 

 الجنسين في إطارقضایا تعميم
 مكافحة عمل األطفال

عمل على  الدولي للقضاءبرنامج ال فيزیز قدرات العاملين  استحداث أدوات خاصة واستخدامها لتعتم 
 . من أجل تعميم قضایا الجنسينوالوآاالت الشریكةاألطفال 

على و العامالت في المنازل المستضعفات الردود التي تخص آل قطاع على حدة، على الفتيات ترآز 
 .لمختلف أشكال العمل الخطير نفسه لالتجار وبالشكلاإلقرار بأن الفتيان والفتيات ال یتعرضون 

 الشریكة لمنظمة العمل الدولية وموظفيها الوآاالت استحداث عدد من األدوات واستخدامها لتعزیز قدرة تم   واإلحصاءاتالمعارف إدارة
) ٢ (؛١ها وتقييمها وفي اآلليات المؤسسيةصد المشاریع، ورتصميمتعميم قضایا الجنسين في ) ١(على 

المجتمعات  نوعية لتعزیز القدرات االقتصادیة واالجتماعية لألطفال والشباب والكبار في ذاتتوفير خدمات 
 . الفقيرةالمحلية

 أهداف الحد من عمل لتحدید عن عمل األطفال القاعدة األساسية االستقصائية الوطنيةدراسة ال نتائج وفرت 
 .استراتيجية الحد من الفقر وورقة آمبودیااألطفال في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية في 

 لتحدید األولویات المنازلخدمة  حول عمل األطفال في ٢٠٠٤لعام االستقصائية دراسة ال نتائج اسُتخدمت 
 .لكمبودیا البرنامج المحدد زمنيًافي 

 قاعدة ٢٠٠٢-٢٠٠١ للفترة الفلبين الثانية حول عمل األطفال في االستقصائية الوطنية الدراسة شكلت 
 .للفلبين البرنامج المحدد زمنيًاد أولویات لتحدی
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 ذات الصلة التي البيانات عددا من بنغالدیش حول عمل األطفال في االستقصائية الوطنيةدراسة ال وفرت 

ألطفال للفترة الوطنية بشأن ا وخطة العمل الفقرأتت في الوقت المناسب إلثراء ورقة استراتيجية الحد من 
 .للبرنامج المحدد زمنيًامهيدیة المرحلة التو ٢٠٠٧-٢٠٠٣

 من الحد أهداف، لتحدید لبنان في المناطقو نتائج الدراسات التي استهدفت مختلف القطاعات اسُتخدمت 
 .عمل األطفال في البالد

 االتجار، إضافة إلى العالقة بين التعليم عملية تحسن فهم الناحية المتصلة بالطلب في  إلى نتائج البحوثأدت 
 استثارة آما أدت إلى حفز، وما إلى ذلك صحة األطفال ونموهم، علىاألطفال وآثار العمل الشاق وعمل 

 .الردود المناسبة
 : أنظر

N. Haspels and B. Suriyasarn : Promotion of gender equality in action against child labour and trafficking : (Geneva 
and Bangkok, ILO, IPEC, ROAP, SRO-Bangkok 2003 ; Chinese, Khmer (Cambodia), Laotian, Thai and 
Vietnamese versions, 2004 ; French version for francophone Africa, Bahasa Indonesia and Nepali versions, 2005 
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 استراتيجية منظمة العمل الدولية لتعميم
 محيط الهادئقضایا الجنسين في آسيا وال

 ٢٠٠٧-٢٠٠٤للفترة 

  عن استراتيجية تعميم قضایا الجنسينموجز

 واألساس المنطقي الخلفية  -١
 قضايا الجنسين ينبغي أن تعميم" إلى أن ،ماع اإلقليمي اآلسيوي الثالث عشر المندوبون في االجتأشار
قد أحرز تقدم لمعرفة ما إذا آان  العمالة وينبغي رصده بشكل منتظم برنامج من بنود ة أولوي ذايكون بندًا

 ".ملموس في هذا الصدد

 الهدف -٢
 الجنسين في عالم العمل بين لتعزيز المساواة فعلية الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية تدابير اتخذت

 ).٢٠٠٥-٢٠٠٤  لفترة السنتينفي البرنامج والميزانية(

  المسؤوليات والجدول الزمنيأبرز -٣

  المؤسسيةالترتيبات ١-٣
 :آاآلتي التمويلجميع موظفي منظمة العمل الدولية بغض النظر عن مصدر    ١-١-٣

 .توفير القيادة النشطة والتوجيه للجميع: المديرون 
 التصميم والرصد عملياتفي  بشأن قضايا الجنسين التحليل والتخطيطإجراء : التقنيون االختصاصيون 

 .نيةفي ميادين اختصاصهم التقوالتقييم 
 مندرجة في التخطيط بشأن قضايا الجنسينواألنشطة  التحليالت التثبت من أن:  البرامجرؤساء 

 . والميزانياتواإلجراءات
 . والصور قضايا الجنسينالحرص على أن تراعي اللغة:  الدعمموظفو 
 . الخبرةوتوفيرحفز األنشطة : ين ومراآز التنسيق في قضايا الجنساالختصاصيون 
بتقديم  الرسمي المعني باستراتيجية تعميم قضايا الجنسين غير يقوم فريق العمل سوف   ٢-١-٣

ويعمل فريق العمل في .  استراتيجية تعميم قضايا الجنسين ورصدهاتنفيذ في مجالمدير اإلقليمي للساعدة الم
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 وفرق المهام التابعة ) في قضايا الجنسينًاوهو يضم اختصاصي(إطار الفريق اإلقليمي المعني بالعمل الالئق 
 ).قضايا الجنسينل نسقاعلى أن يشمل آل فريق م(له 

 تعميم قضايا الجنسين في سياق اإلجراءات العامة استراتيجية وضع التقارير حول يندرج   ٣-١-٣
 ). هناك أية التزامات إضافية لرفع التقاريرليسأي أنه (لرفع التقارير 

  الزمنيالجدول ٢-٣
 .ل واإلعداداالستهال: ٢٠٠٤ 
 .٢٠٠٧ بحلول عام  في المائة١٠٠استراتيجية تعميم قضايا الجنسين نافذة تكون : ٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

  والمؤشرات واألهدافالنتائج -٤

  العامةالسياسة ١-٤
بحلول في الميدان قليم آسيا والمحيط الهادئ  إل الجنسينقضايا استراتيجيات تعميم نشر   ١-١-٤

 .٢٠٠٤فبراير / شباط
 العمل الدولية بتعزيز المساواة بين الجنسين في سياساتها لمنظمة الهيئات المكونة قيام   ٢-١-٤

 .ممارساتهاو
المساواة بين الجنسين في برنامج وميزانية هدف ومؤشرات  من المتوخاة تالغايا تحديد   ٣-١-٤

 : آاآلتي٢٠٠٥ -٢٠٠٤ للفترة الدوليةمنظمة العمل 
 . وما بعد٢٠٠٥ ابتداء من عام  في المائة١٠٠ قضايا الجنسين بنسبة  استراتيجيات تعميمنفاذإ 
رقم ( المعنية بالمساواة األساسية الدول األعضاء على اتفاقية واحدة على األقل من االتفاقيات صادقةم 

 .)١٨٣  رقم،١٥٦  رقم،١١١  رقم،١٠٠
 .االتفاقيات األربع المذآورة أعالهجميع عضاء على األدول تصديق ال 
 . الدول األعضاء عددًا من التغييرات اإليجابيةعتمادا 
 ).٨-٤انظر  (الدولية في الوفود التي تحضر اجتماعات منظمة العمل المرأة تمثيل زايدت 

  والبرمجة والميزنةالتخطيط ٢-٤
 قضايا الجنسين الصريحة والمشمولة في مبادرات العمل الالئق تعميم استراتيجيات إدراج   ١-٢-٤

 :في األعضاء الدوللحد من الفقر لدى او
 . وما بعد٢٠٠٦ البرنامج والميزانية ابتداء من عام ترحاتمق 
 . وما بعد٢٠٠٤ العمل والتقارير ابتداء من عام ططخ 
 الجنسين في آل قطاع وآل بلد وآل فترة سنتين بغية تصحيح بقضايا التدابير الخاصة اتخاذ   ٢-٢-٤

 : الدوليةالعمل برامج جوهرية لمنظمة تنفذلبلدان التي ستهداف التدريجي لاال. أوضاع عدم المساواة
 . وما بعد٢٠٠٦ عامقترحات البرنامج والميزانية ابتداء من مفي  
 . وما بعد٢٠٠٤ خطط العمل والتقارير ابتداء من عام في 
لمنظمة ) وى اإلقليمعلى مست(دارية اإلجتماعات اال في الجنسين المساواة بين تعزيزإدراج    ٣-٢-٤

 . وفرق المهامالدوليةالعمل 
إلجراءات الحالية وسوف ا قابلة للتشغيل في تعميم قضايا الجنسين استراتيجية تصبح سوف   ٤-٢-٤

 قضايافي إطار مجموعة األدوات التي تستخدم في استراتيجية تعميم و.  على استخدامهاالموظفينيتم تدريب 
 مختلف أنشطة فيضبط لرصد مدى تطبيق استراتيجية تعميم قضايا الجنسين تم إدراج قائمة سيالجنسين، 

 األدوات المقترحة لتنفيذ استراتيجية تعميم مجموعة في ، المؤسسيةها وآلياتهامنظمة العمل الدولية وخدمات
 ٢٠٠٥ عام وبداية ٢٠٠٤ واستخدامه في نهاية عام ٢٠٠٤خالل عام يجري تحديد الهدف (قضايا الجنسين 

 .))آثيرةال حاجة إلى موارد مالية " ( الجنسينقضايا" إطار استعراض في



 ٦لحق الم

DECENT WORK IN ASIA: REPORTING ON RESULTS 2001-2004 133 

 التقني التعاون ٣-٤
تحليل قضايا الجنسين والتخطيط لها، إال في :  التعاون التقنيمشاريع ما يتصل بجميع في   ١-٣-٤

 :بين الجنسين غير موجودة أو ال أساس لهاعدم مساواة أن أوجه  علىحال إبراز أدلة 
 . والرصد والتقييمالتصميم:  البرنامجوالمسؤولون التقنيون وواضعو التعاون التقني إدارة 
 .مخصصات الميزانية ومدى تماشيها مع المضامين من التحقق: الميدانية برامج المكاتب حداتو 
 .الحفز وتقديم المساعدة:  في قضايا الجنسين والعاملون في مراآز تنسيقهاالختصاصيونا 
 النسب التالية في بلوغ األهداف المعددة أعاله آما وردت في وثائق تحقيق: هدافاأل   ٢-٣-٤
 : التقني وتقارير التقييم الخاصة بهالتعاونمشاريع 
 .٢٠٠٤ نهاية عام حتى  في المائة٢٥ 
 .٢٠٠٥ نهاية عام حتى  في المائة٥٠ 
 .٢٠٠٦ نهاية عام حتى  في المائة٧٥ 
 .٢٠٠٧ام  حتى نهاية ع في المائة١٠٠ 

  االستشاریة التقنيةالبعثات ٤-٤
 : جميع البعثات العامة بما يليتقوم   ١-٤-٤

 .وفقًا لنوع الجنسمصنفة بيانات السعي إلى  
 . قضايا الجنسين مع الهيئات المكونةثارةإ 
 . التقارير حول قضايا الجنسين عند االقتضاء ومتابعتهافعر 
 :الجنسينات صلة محتملة باستراتيجية تعميم قضايا  على جميع البعثات ذيتعين   ٢-٤-٤

 . آراء االختصاصيين في قضايا الجنسينالتماس :إلزامية وبصورةبناء على ما تقدم  
 :خاصة باستراتيجية تعميم قضايا الجنسينمحددة  والية الموآلة على جميع البعثات يتعين   ٣-٤-٤

 في قضايا خبيرًالى األقل عضوًا واحدًا في بعثتها يكون عأن تضم : وبصورة إلزاميةبناء على ما تقدم  
 .الجنسين

 . آلما أمكن ذلكاالستراتيجية،اللواتي يستفدن بشكل مباشر من المستهدفات ء  آراء النساأن تلتمس 
 أعاله والواردة في تقارير المذآورةتحقيق النسب التالية في بلوغ األهداف : األهداف  ٤-٤-٤
 :البعثات
 .٢٠٠٤ نهاية عام حتى  المائة في٢٥ 
 .٢٠٠٥ نهاية عام حتى  في المائة٥٠ 
 .٢٠٠٦ نهاية عام حتى  في المائة٧٥ 
 .٢٠٠٧ حتى نهاية عام  في المائة١٠٠ 

  البحوث وجمع البياناتإجراء ٥-٤
، التعاقد من الباطن فيما يتعلق جنسنشاط آل ( لنوع الجنس وفقًامصنفة  إلى بيانات السعي   ١-٥-٤

 ).الدوليةبأنشطة منظمة العمل 
 عدم تبّين ما يدل على أن أوجه بشكل منتظم في البحوث إال إذا الجنسين تحليل قضايا إدراج   ٢-٥-٤

 .بين الجنسين غير موجودة أو ال أساس لهامساواة ال
 . بشأن عدم المساواة بين الجنسين آلما أمكن ذلكالبحوث على إجراء التشجيع   ٣-٥-٤
 .ين الفوارق بين الجنس قضاياتراعيرق جمع البيانات ط   ٤-٥-٤
 : البحوثنتائج في تنعكس آما التالية في بلوغها النسبتحقيق : األهداف   ٥-٥-٤

 .٢٠٠٤ نهاية عام حتى  في المائة٢٥ 
 .٢٠٠٥ نهاية عام حتى  في المائة٥٠ 
 .٢٠٠٦ نهاية عام حتى  في المائة٧٥ 
 .٢٠٠٧م حتى نهاية عا في المائة ١٠٠ 
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 نتيجة واحدة تحقيق: والمتوقع تحقيقه تدريجيًاأعاله  ٣-٤ في الفقرة ذآره الوارد  الهدف   ٦-٥-٤
 .خاصة بقضايا الجنسين في آل ميدان تقني لكل بلد لكل فترة سنتين

 شبكة الویبعلى مواقع ال والتقاریر والمنشورات ٦-٤
 :العمل الدولي ما يليمكتب ة عن  تشمل جميع المنشورات ذات الصلة الصادرسوف   ١-٦-٤

  قضايا الجنسين وبيانات مصنفة حسب نوع الجنستحليل 
 . بقضايا الجنسينالتوعية 
 . تراعي الفوارق بين الجنسينلغة وصور 
مواقع التقارير وعلى والمنشورات في ال وآما يتعين أن تنعكس أعالهآما وردت : األهداف   ٢-٦-٤

 :شبكة الويبعلى 
 ٢٠٠٤ نهاية عام حتى  المائة في٢٥ 
 .٢٠٠٥ نهاية عام حتى  في المائة٥٠ 
 .٢٠٠٦ نهاية عام حتى  في المائة٧٥ 
 .٢٠٠٧ حتى نهاية عام  في المائة١٠٠ 

ممارسات الموارد : ومستشاروها منظمة العمل الدولية موظفو ٧-٤
  الفوارق بين الجنسين قضایاالبشریة التي تراعي

 عيينالت   ١-٧-٤
 جميع المستويات، وإجراء علىالنظر في إمكانية تصحيح مواطن الخلل :  الموظفين من الجنسينكيلتش 

 الموظفين، ثم نشر هذه تشكيل حول اإلدارية اإلقليمية الخدماتاستعراض منتظم لنتائج تقرير موظفي  
 .الهاديية آلسيا والمحيط  المعلومات التي توفرها المكاتب الميدانية والمكاتب اإلقليمإلىالنتائج استنادًا 

في جميع )  إلى الجنسينلإلشارةعدم استعمال صيغة المذآر ( الجنسين قضايا لغة تراعي عتمادا 
 .واختصاصاتها الوظائف، أو في وصف الوظائف الشاغرةإعالنات 

 الوظائف ووصف الوظائف الشاغرة إلى تعميم قضايا الجنسين في جميع اإلعالنات عن إلشارةا 
 عام نهاية حتى  في المائة٥٠:  الموظفين من الفئة المهنية والمعاونين الخارجيينصاصاتاختو

 . وما بعد٢٠٠٥ ابتداء من عام  في المائة١٠٠، ٢٠٠٤
 الجدد من الفئة الموظفين معيار الخبرة في قضايا الجنسين آميزة إضافية عند اختيار جميع ضافةإ 

 .)خطية والشفوية االختبارات ال فيبما في ذلك(المهنية 
 ووصف الوظائف الشاغرة عن في قضايا الجنسين في اإلعالنات الدرايةاشتراط :  إلزاميرطش 

 . الموظفين في ما يتعلق بقضايا الجنسيناختصاصاتالوظائف و
على أن  : مجموعة معلومات حول استراتيجية تعميم قضايا الجنسين على جميع الموظفين الجددوزيعت 

 ابتداء من عام  في المائة١٠٠، ٢٠٠٤ حتى نهاية عام  في المائة٥٠ بنسبةا الهدف يتم تحقيق هذ
 . وما بعد٢٠٠٥

 وبناء القدرات الزمنية والجداول وصف الوظائف في مهام مراآز تنسيق قضايا الجنسين  دراجإ 
 . في شهادات أداء الموظفين المعنيينهاوتقييموتقدير الوظيفة 

 موظفو منظمة العمل يشغله الجنس وحسب درجة الوظيفة ونوع العقد الذي  مصّنفة حسب نوعبيانات 
 موظفو الخدمات اإلدارية اإلقليمية وضعها، وهي بيانات ) التقنيوالتعاون  العاديةالميزانيةفي (الدولية 

 . وما بعد٢٠٠٤ ابتداء من عام الميدانيةوسوف يتم نشرها خالل اجتماع الهيئة 
 تنفيذ استراتيجية تعميم قضايا الجنسين، في شهادات أداء مجالالمحقق في  األداء إدراج   ٢-٧-٤
 المتوقعمن ).  الميزانية العادية والتعاون التقنيفي( والقائمين على البرنامج التقنيين واالختصاصيين المديرين

 :تحقيق الهدف بالنسب التالية
 .٢٠٠٤ نهاية عام حتى  في المائة٢٥ 
 .٢٠٠٥هاية عام  نحتى  في المائة٥٠ 
 .٢٠٠٦ نهاية عام حتى  في المائة٧٥ 
 .٢٠٠٧ حتى نهاية عام  في المائة١٠٠ 
  العملظروف   ٣-٧-٤
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 .األبوة للجميعإجازة  إجازة األمومة ووفيرت 
 حول مشاغل المكتب التداوليجب :  المغاالة في فرض السفر والعمل في عطلة نهاية األسبوعدمع 

 . جنيففيالموارد البشرية إدارة يط الهادي مع اإلقليمي آلسيا والمح
 . على إقامة أماآن عمل مّيِسرة للحياة العائليةلتشجيعا 

  تدعمها منظمة العمل الدوليةأحداث ٨-٤
أو / القطاعات ومتعدد الجنسين آموضوع نبي المساواة تعزيزإدراج :  العامةالممارسة   ١-٨-٤

  عدم المساواة بين الجنسينعلى أن أوجهإذا تبين ما يّدل إال (داث آموضوع خاص في جميع االحتفاالت واألح
 أو العالقات العامة الخاصة بالحدث أو في البرامج والتقارير التقارير، في )غير موجودة أو ال أساس لها

 :  التاليةبالنسبمن المعتزم تحقيق الهدف :  مع الوآاالت المنّفذةعقود االتفاق في آماالمتصلة به، 
 .٢٠٠٤ نهاية عام حتى  في المائة٢٥ 
 .٢٠٠٥ نهاية عام حتى  في المائة٥٠ 
 .٢٠٠٦ نهاية عام حتى  في المائة٧٥ 
 .٢٠٠٧ حتى نهاية عام  في المائة١٠٠ 
 : متوازن للجنسينتمثيلالدعوة إلى : الدعوات   ٢-٨-٤

 .لمستقبل في ا٥٠-٥٠ تمثيل متساو للمرأة والرجل: متوخى بلوغه تدريجيا اللهدفا 
 . ألي من الجنسين في األحداث ذات الطابع العام في المائة٤٠تمثيل  
 . ألي من الجنسين في األحداث الخاصة بأي من الجنسين في المائة٤٠تمثيل  
 . بيانات مصّنفة حسب الوضع ونوع الجنساعدةق 
خالل ) عمر، آبارصغار، متوسطو ال( حسب سنهم ووضعهم المشارآين التقارير عن تقديم   ٣-٨-٤

 الرئيسيوسيعمد المقر .  وما بعد٢٠٠٤ العمل الدولية والتي تنعقد ابتداء من عام منظمةاألحداث التي تدعمها 
 أبريل / نيسان بحلولوذلكلمنظمة العمل الدولية إلى توفير دليل وأدوات من أجل تبسيط جمع البيانات 

٢٠٠٤. 

 ة القدرات داخل منظمة العمل الدوليبناء ٩-٤
 معلوماتهم بشأن قضايا المساواة بين الجنسين وفقًا تحديث الموظفين مسؤولية جميع من   ١-٩-٤

  بنقل المعلومات هذا المجالفي مراآز التنسيقو االختصاصيون في قضايا الجنسين ويقوم. لميدان خبرتهم
 . إلى الزمالء المعنيينذات الصلة
إدراج مهام مراآز تنسيق قضايا :  الجنسين ودعمها قضاياتنسيق بأهمية مراآز االعتراف   ٢-٩-٤

  تقييم العمل وتقييمه في تقاريريردوتق الجداول الزمنية وبناء القدرات وتحديدالجنسين في وصف الوظائف 
 .األداء

 .٢٠٠٤االنتهاء من إقامة النظام بحلول نهاية عام : ألهدافا 
ستراتيجية تعميم قضايا الجنسين وفرص  المعلومات حول امن يتم توفير مجموعة سوف   ٣-٩-٤

 الموظفين بشكل منتظم وبناء على طلب، مثًال توفير المعلومات حول جميعالتدريب في هذا المجال إلى 
 . قضايا الجنسين للقائمين على البرامجوتقييمتصميم ورصد 

 لتدريب ودةرص المالعتمادات للتدريب على قضايا الجنسين من االالزمة الموارد تخصيص   ٤-٩-٤
 للتخطيط والتدريب يضم اختصاصيين وممثلين عن مراآز تنسيق قضايا اجتماعالموارد البشرية وعقد 

 . مرة آل فترة سنتينوذلكالجنسين، 
 : تعميم قضايا الجنسينالستراتيجية مجموعة أدوات توفير   ٥-٩-٤

 ؛ التعاريف والمفاهيم واالستراتيجياتضعو 
 ؛ي عملية التصميم والرصد والتقييم قضايا الجنسين فدراجإ 
 ؛ الدعواتورسائل االختصاصات األحكام الخاصة بالجنسين في تقارير دراجإ 
 .العمل الدوليمكتب  قائمة ضبط لقياس مدى تعميم قضايا الجنسين في الوثائق الصادرة عن ضعو 
 تعميم قضايا تيجيةاستراسوف تعكس أنشطة منظمة العمل الدولية مدى تنفيذ : األهداف   ٦-٩-٤

 :الجنسين فعليًا على النحو التالي
 .٢٠٠٤ نهاية عام حتى  في المائة٢٥ 
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 .٢٠٠٥ نهاية عام حتى  في المائة٥٠ 
 .٢٠٠٦ نهاية عام حتى  في المائة٧٥ 
 .٢٠٠٧ حتى نهاية عام  في المائة١٠٠ 

  قدرات الهيئات المكّونةبناء ١٠-٤
 التقنية المساعدة وتوفير توعية بهايب على قضايا الجنسين وال التدر توفير الضروريمن   ١-١٠-٤

 :لها في المجاالت التالية
 . الدوليةالعمل تعميم قضايا الجنسين بين الوآاالت الثالثية لمنظمة ستراتيجياتا 
 . تحليالت حول قضايا الجنسينجراءإ 
 . بين الجنسين والتمييزعدم المساواةأوجه  صحيحت 
 .في اآلليات الثالثيةالمرأة ا الجنسين وتحسين تمثيل  قضايعميمت 
 .االستخدام سياسات وبرامج لتوفير تكافؤ الفرص في قامةإ 
 : ة القطريالبرمجة قضايا الجنسين في إدراج   ٢-١٠-٤

 .٢-٤ في الفقرة ورد ماآ 
 .إن دعت الحاجة في قضايا الجنسين التماس الدراية 
 .دها وفقًا لكل بلديتم تحدي: األهداف   ٣-١٠-٤
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 ٧الملحق 

 قائمة بأدوات منظمة العمل الدولية 
 وآتب التدریب الصادرة عنها  

 عمل األطفال 
 Design, management and evaluation of action programs on child labor: 

Training manual (Philippines adaptation), James S. Mante and Loree Cruz-
Mante, International Labour Office; Institute for Labor Studies (Philippines), 
Philippines Department of Labor and Employment. Geneva: ILO, 2001. 

 Eliminating the worst forms of child labour: A practical guide to ILO 
Convention No. 182, International Labour Office; Inter-Parliamentary Union. 
Geneva: ILO and IPU, 2002. 

 Investigating child labour: Guidelines for rapid assessment: A field manual: 
A draft (to be finalized following field tests), International Labour Office; 
UNICEF. Geneva: ILO, 2000. 

 Manual for supplementing mothers’ income (a solution to child labour), 
International Labour Office; International Centre for Entrepreneurship and 
Career Development (India). New Delhi: ILO-IPEC, 1999. 

 SCREAM: Stop child labour: Supporting children’s rights through education, 
the arts and the media, International Training Centre of the ILO. Turin: ILO, 
2002. 

 Specialized training manual on psychosocial counselling for trafficked youth: 
Handling the trauma of sexual exploitation, International Programme on the 
Elimination of Child Labour, International Labour Office. Geneva: ILO, 
2002. 

 Time-bound programme: Manual for action planning, International 
Programme on the Elimination of Child Labour, International Labour Office. 
Geneva: ILO, 2003.  

 Trade unions and child labour: Children out of work and into school, adults 
into work, Bureau for Workers’ Activities, International Labour Office. ILO 
Project Developing National and International Trade Union Strategies to 
Combat Child Labour. Geneva: ILO, 2000. 



٧الملحق   

DECENT WORK IN ASIA: REPORTING ON RESULTS 2001-2004 138 

 ت المحليةتنمية المجتمعا
 Footbridges: A manual for construction at community and district level, Ron 

Dennis, International Labour Office. Geneva: ILO, 2004. 
 Sustainable community-managed and labour-based upgrading of urban low-

income settlements: Trainer’s notes: International training course for 
engineers and town planners, Hamish Goldie-Scot, Jan Fransen and Wilma 
van Esch, ILO Advisory Support, Information Services and Training, 
International Labour Office. Geneva: ILO, 2002. 

 األزمات 
 Coordination in crisis response and reconstruction, Piero Calvi-Parisetti and 

Donato Kiniger-Passigli, InFocus Programme on Crisis Response and 
Reconstruction, International Labour Office. Recovery and Reconstruction 
Department. Geneva: ILO, 2002. 

 Crisis response: Rapid needs assessment manual, InFocus Programme on 
Crisis Response and Reconstruction, International Labour Office. Recovery 
and Reconstruction Department. Geneva: ILO, 2002, page 138. 

 Decent work matters in crisis: Fact sheets, 2003. 
www.ilo.org/public/english/employment/recon/crisis/download/decentwork.p
df 

 Decent work matters in crisis: ILO response to crisis challenges, InFocus 
Programme on Crisis Response and Reconstruction, International Labour 
Office. Recovery and Reconstruction Department. Geneva: ILO, 2003, page 
88 (in folder). 

 Employment intensive reconstruction works in countries emerging from 
armed conflicts: Guidelines, Kaj Thorndahl, Employment-Intensive 
Investment Branch, International Labour Office. Recovery and 
Reconstruction Department. Geneva: ILO, 2001. x, page 116. 

 Gender and natural disasters, Elaine Enarson, InFocus Programme on Crisis 
Response and Reconstruction, International Labour Office. Recovery and 
Reconstruction Department. Geneva: ILO, 2000. x, page 58. 

 Gender guidelines for employment and skills training in conflict-affected 
countries, 1998.  
www.ilo.org/public/english/employment/recon/crisis/papers/gender.htm  

 Gender in crisis response: A guide to the gender-poverty-employment link, 
Tamara Tutnjevic, InFocus Programme on Crisis Response and 
Reconstruction, International Labour Office. Recovery and Reconstruction 
Department. Geneva: ILO, 2004, page 34. 

 Guidelines for employment and skills training in conflict-affected countries, 
International Labour Office. Recovery and Reconstruction Department. 
Geneva: ILO, 1998. 

 Guidelines for establishing emergency public employment services, InFocus 
Programme on Crisis Response and Reconstruction, International Labour 
Office. Recovery and Reconstruction Department. Geneva: ILO, 2003, page 
96. 

 ILO crisis response trainer’s guide, InFocus Programme on Crisis Response 
and Reconstruction, International Labour Office. Recovery and 
Reconstruction Department. Geneva: ILO, 2003, page 342 + computer laser 
optical disc. 
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 ILO generic crisis response modules, InFocus Programme on Crisis Response 
and Reconstruction, International Labour Office. Recovery and 
Reconstruction Department. Geneva: ILO, 2002, xxi, page 132. 

 Local economic development in post-crisis situations: Operational guide, 
Martin Gasser, Carmelo Salzano, Roberto Di Meglio and Alfredo Lazarte-
Hoyle, ILO Local Economic Development Programme. Geneva: ILO, 2003, 
page 194. 

 Manual on training and employment options for ex-combatants, International 
Labour Office. Geneva: ILO, 1997, xii, page 236. 

 PowerPoint presentation made in Bonn on gender and DDR. 
 www.ilo.org/public/english/employment/recon/crisis/download/genderddr.pdf 

 Rising from the ashes, InFocus Programme on Crisis Response and 
Reconstruction, International Labour Office. Recovery and Reconstruction 
Department. Geneva: ILO, 2003. 1 videocassette (22 min.): sd., col. 

 اإلعاقة 
 Achieving equal employment opportunities for people with disabilities 

through legislation: Guidelines, International Labour Office. Geneva: ILO, 
2004. 

 Assisting disabled persons in finding employment: A practical guide - Asia 
and Pacific edition, B. Murray and R. Heron, International Labour Office. 
2nd ed. Geneva: ILO, 2003. 

 Assisting people with disabilities in finding employment: A resource book for 
trainers of employment service personnel, InFocus Programme on Skills, 
Knowledge and Employability, International Labour Office. Geneva: ILO, 
2004. 

 The end of isolation: A handbook for the social and economic reintegration of 
persons affected by leprosy, International Labour Office. Geneva: ILO, 1999. 

 Getting hired: A trainer’s manual for conducting a workshop for jobseekers 
who face barriers to employment, Debra A. Perry, International Labour 
Office. Geneva: ILO, 1995. 

 Integrating women and girls with disabilities into mainstream vocational 
training: A practical guide, F. Gaik Sim, International Labour Office. 
Geneva: ILO, 1999. 

 Towards equalizing opportunities for disabled people in Asia: A guide. 
Bangkok: ILO, 1994. 

 التمویل 
 Introduction to microfinance in conflict-affected communities: A training 

manual, Patience Alidri et al.; Social Finance Programme, International 
Labour Office; Office of the United Nations High Commissioner for 
Refugees, Reintegration and Local Settlements Section. Geneva: ILO, 2002. 

 Introduction to microfinance in conflict-affected communities: Trainer’s 
handbook, Social Finance Programme, International Labour Office; Office of 
the United Nations High Commissioner for Refugees, Reintegration and 
Local Settlements Section. Geneva: ILO, 2003. 
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 قضایا الجنسين 
 e.quality@work: An information base on equal employment opportunities for 

women and men [CD-ROM], Gender Promotion Programme, International 
Labour Office. Geneva: ILO, 2004. 

 Employment assistance for women in Asia: Guidelines, International Labour 
Office. Bangkok: ILO, 1997. 

 Gender in crisis response: A guide to the gender-poverty-employment link, 
Tamara Tutnjevic, InFocus Programme on Crisis Response and 
Reconstruction, International Labour Office. Recovery and Reconstruction 
Department. Geneva: ILO, 2003. 

 GET ahead for women in enterprise training package and resource kit, 
Susanne Bauer, Gerry Finnegan and Nelien Haspels, International Labour 
Office. Bangkok: ILO, 2004. 

 An information guide: Preventing discrimination, exploitation and abuse of 
women migrant workers, Gender Promotion Programme, International Labour 
Office. Geneva: ILO, 2003. 

 International labour standards and women workers: Information kit, 
International Labour Office. Geneva: ILO, 1993. 

 Modular package on gender, poverty and employment: Facilitator’s kit, 
International Labour Office. Geneva: ILO, 2000. 

 Modular package on gender, poverty and employment: Reader’s kit, 
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