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  مكتب العمل الدولي  GB.300/ESP/4: الوثيقة
 300: الدورة

اإلدارة مجلس   ٢٠٠٧نوفمبر / يتشرين الثانجنيف، 

ESP لجنة العمالة والسياسة االجتماعية 

لالطالع 

 

 األعمال جدول من عالراب البند

  : تنفيذ برنامج العمالة العالمي
 آخر المستجدات

المستجدات بشأن تنفيذ برنامج العمالة العالمي بناء على طلب اللجنة وقت  آخر ثيقة آالمعتادتقدم هذه الو .١
ة الشكل الذي يقوم على المجاالت األربعة ذات ثيقوتتبع الو. ٢٠٠٣مارس عام  /اعتماده في شهر آذار

  وهذا الشكل،.٢٠٠٦١مارس  /المقدمة إلى اللجنة في شهر آذار" الرؤية"األولوية التي تم تحديدها في وثيقة
وعلى  أفضل نحو، يسمح برصد التقدم على ٢٠٠٦نوفمبر /بناء على ما الحظته اللجنة في دورة تشرين الثاني

وضع العمالة في " ١: " هي التاليةةوالمجاالت األربع. من هذه العناصرعنصر فيما يتعلق بكل أساس منتظم 
االقتصاد " ٢"قليمي والوطني؛ اإلالعالمي و ىصميم صنع السياسات االقتصادية واالجتماعية على المستو

  في الملحق عرضًا١ويقدم الجدول . أفريقيااالحتياجات الخاصة بتلبية " ٤"عمالة الشباب " ٣"غير المنظم؛ 
في  ٢٩٧ دورتها صادر فيالعام الذي قدمته اللجنة، بناء على طلب لإلرشاد  أعده المكتب إنفاذًاللتقدم،  شامًال

  . ٢٠٠٦٢نوفمبر  /تشرين الثاني

  وضع العمالة في صميم صنع السياسات  - أوًال
  االقتصادية واالجتماعية

  على الصعيد العالمي  )أ(

   المؤشرات الرئيسية لسوق العمل

منظمة العمل الدولية الضوء على االتجاهات العالمية عن الصادرة تسلط المؤشرات الرئيسية لسوق العمل  .٢
والبيانات على المستوى القطري لمشارآة والعالمية إلقليمية  مستخدمة التقديرات ا،ذات الصلة بعالم العمل

والبطالة وبطالة الشباب وأوجه مرونة حسب الوضع والعمالة واالستخدام  حسب القطاع القوة العاملة والعمالة 
  .  العاملينالعمالة وفقر

نتائج هي تقدم و. ٢٠٠٧سبتمبر  /لسوق العمل في أيلولالرئيسية مؤشرات الوصدرت الطبعة الخامسة من  .٣
 هامة فيما يتعلق بتحليل السياسات ًاآثارتخلف التي األخيرة في سوق العمل، تجاهات االحول مثيرة لالهتمام 

ويوضح التحليل الذي . اإلنتاجية وتخفيف وطأة الفقرنمو وتحديد إطارها من أجل خلق عمالة الئقة وتشجيع 
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عقد الماضي بالنسبة لكافة األقاليم تقريبا ولوحظ أسرع تتضمنه أن مستويات اإلنتاجية قد ارتفعت خالل ال
آما سجلت بلدان أوروبا الوسطى .  مضاعفة إنتاج العامل الواحد تقريبًاسجلتفي شرق آسيا حيث لها ارتفاع 

بلدان رابطة آبيرًا طوال هذه الفترة وفي  ارتفاعًا) غير األعضاء في االتحاد األوروبي(با ووجنوب شرق أور
وفي هذه األثناء، .  في المائة٥٠مستقلة وجنوب آسيا، حيث ارتفعت مستويات اإلنتاجية بحوالي الدول ال

باعتبارها القيمة مقيسة  ،٢٠٠٦ أعلى مستويات اإلنتاجية في عام تسجيلاستمرت الواليات المتحدة في 
 ٥٥ ٩٨٦ (ايرلنداا ؛ وتليه أمريكياا دوالر٦٣ ٨٨٥المضافة للفرد المستخدم في السنة الواحدة بما يساوي 

قيمة آبقياس هذا االرتفاع إال أنه . بمسافة آبيرة)  دوالرًا أمريكيًا٥٥ ٦٤١(ولكسمبرغ )  أمريكيًادوالرًا
ًا  دوالر٣٧ ٩٩(، فإن النرويج قد سجلت أعلى مستوى من إنتاجية العمل فعليةمضافة لساعة العمل ال

  ).دوالرًا أمريكيًا ٣٥ ٠٨(وفرنسا )  أمريكيًا دوالرًا٣٥ ٦٣(، تليها الواليات المتحدة )أمريكيًا

 مستخدمة بشكل غير آاف "-  أو ثلث السكان في سن العمل-  في العالم  مليار شخص١٫٥إن إمكانيات ما يبلغ  .٤
 التقدير الجديد لالستخدام الجزئي تألفوي.  إلى المؤشرات الرئيسية لسوق العملاستنادًا، "على وجه االحتمال

 العالم والفقراء في مليون شخص ١٩٥٫٧ البالغينعدد األشخاص العاطلين عن العمل ومن للقوة العاملة 
 مليار عامل يعيشون وعائالتهم على أقل من دوالرين أمريكيين في اليوم ١٫٣العاملين ويبلغ عددهم  قرابة 

دون فرصة للعمل، ال يجلكنهم أن العاطلين عن العمل يرغبون في العمل في حين و .من أفراد األسرةفرد لكل 
 . فإن الفقراء العاملين يعملون وال يكسبون ما يكفي للخروج من الفقر

الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد في العاملين في عدد النساء والرجال آبيرًا   انخفاضًا إقليم آسياوشهد .٥
، مما ٢٠٠٦ و١٩٩٦ي مليون شخص بين عام ١٤٨اليوم؛ وانخفض عدد الفقراء العاملين في آسيا بما يساوي 

جنوب  أفريقياوفي مقابل ذلك، أسفر ضعف األداء االقتصادي في .  في المائة تقريبًا٥٠ بنسبة يمثل هبوطًا
     . مليون شخص في عدد الفقراء العاملين٢٤الصحراء عن ارتفاع يبلغ 

ويعمل معظم هؤالء . ويقدر التقرير آذلك أن نصف مجموع النساء والرجال المستخدمين يعتبر عرضة للفقر .٦
الحماية دون الحصول على ضمان انعدام في قطاع االقتصاد غير المنظم ويتعرض أآثر من غيره لخطر 

 أفريقيا في المائة من العمال في ٧٠ لىويوجد ما يزيد ع.  في العملاجتماعي ودون التمتع بحق إبداء الرأي
 أن حوالي ثلث ويبين التقرير أيضًا. لةجنوب الصحراء وفي جنوب آسيا في هذه الحالة من ضعف العما

 أآبر بكثير بالنسبة للمرأة منه للرجل، حيث ا التعطلوهذ. السكان في سن العمل ال يشارآون في سوق العمل
.  نساء مقابل خمس نساء من بين آل عشرنشط من بين آل عشرة رجال في سن العمل غير  واحدًاأن رجًال

  .ةال تزال غير مستغلقوة العاملة النسائية اللدى طاقات آبيرة  ذلك أن بينوي

من خالل مؤشراتها العشرين مصدرا غنيا بالبيانات لتحليل العالقة المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، تتيح و .٧
تحديد العوامل التي من شأنها أن تلعب في وسوق العمل وبالتالي القتصاد بين المتغيرات األساسية المتعلقة با

  . ٣عمالة الئقة آاملة ومنتجةتوفير يق الهدف العالمي المتمثل في دورا هاما في تحق

  العمالة والعمل الالئقأدوات من أجل تعميم 

استحدثت منظمة العمل الدولية، بتعاون وثيق مع منظومة األمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة  .٨
 إعطاء شكل فعلي للتأييد القوي بهدف، "الئق العمالة والعمل الأدوات من أجل تعميم"وثيقة التجارة العالمية، 

 الصادر عن المجلس االقتصادي ٢٠٠٦الذي حظي به برنامج العمل الالئق في اإلعالن الوزاري لعام 
المعني بالتنسيق وثيقة واعتمد مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة . واالجتماعي لألمم المتحدة

اعدة المنظمات عبر النظام متعدد األطراف على تقييم النتائج التي تفرزها  التي ترمي إلى مساألدوات
  .٢٠٠٧أبريل  /سياساتها وبرامجها وأنشطتها الخاصة في مجالي العمالة والعمل الالئق، في نيسان

ذ  لتنفيقائمة مرجعية مجاالت متصلة بخلق العمالة وتنمية المنشآت ويستند إلى األدواتويتناول جزء آبير من  .٩
 على استعراض األدوات التي تم إعدادها آجزء من تنفيذ برنامج العمالة موقآما ي. برنامج العمالة العالمي

 

 إسهاما ـ ٢٤٠ إصدار طبعتها الخامسة، نحو ىلتاألول الذي المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، أثناء األسبوع     تلقت 3
 لعام وتلقت اتجاهات العمالة العالمية(واقع اإلنترنت لألخبار عبر العالم بالنظر إلى الصحافة ووآاالت األنباء وم

والصيغة اإللكترونية والبرنامج الحاسوبي والمخطوطات متاحة على ). إسهامًا ١٢٠، بالمقارنة، حوالي ٢٠٠٧
  . مستخدم خالل األيام العشرة األولى١ ٨٠٠اإلنترنت وقد حملها نحو 
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العالمي ويبين آيف أسفر الدعم القوي لبرنامج العمل الالئق عن طلب على النهج واألدوات التي استحدثها 
  .البرنامج

التابع للجنة الشؤون بالتنسيق  المتعلق الجزءة النقاش في  أثناء حلقوثيقة األدواتوقدمت منظمة العمل الدولية  .١٠
 حيث تم االعتراف بها باعتبارها أداة عملية وقيمة ،٢٠٠٧ هيولي /االقتصادية واالجتماعية في شهر تموز

وقد . العمالة والعمل الالئق في النظام متعدد األطراف من قبل البلدان المشارآة في حلقة النقاشأهداف إلدراج 
يقر بأن ضمان عمالة آاملة ومنتجة  "نه إبوالقائل بالتنسيق  المتعلق الجزءر الذي اعتمده اذلك في القرى تجل

وعمل الئق للجميع يعد واحدا من العناصر األساسية الستراتجيات التخفيف من وطأة الفقر التي تسهل تحقيق 
يشجع آافة وآاالت األمم  "و" لأللفيةمائية األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك األهداف اإلن

العمالة والعمل الالئق وتكييفها من أجل تعميم  وثيقة األدواتالمتحدة ذات الصلة على التعاون في استخدام 
   .٤"وتقييم تطبيقها، آما استحدثتها منظمة العمل الدولية

  على الصعيد اإلقليمي  )ب(

 برنامجا فعليا لتعزيز برنامج ٢٠٠٧أبريل  /قد في أديس أبابا في نيسان المنعاالجتماع اإلقليمي اإلفريقياعتمد  .١١
.  للعمل الالئقتكاملة، بما في ذلك من خالل برامج قطرية م٢٠١٥ -  ٢٠٠٧للفترة  أفريقياالعمل الالئق في 

مر التي اعتمدها مؤتو نقطة ١١ويستلهم هذا البرنامج الدروس المستفادة من تنفيذ خطة العمل التي تتضمن 
 ٢٠٠٤سبتمبر  / المنعقد في واغادوغو، في شهر أيلول،القمة االستثنائي لرؤساء الدول والحكومات اإلفريقية

إلى اللجنة، آما هو الحال بالنسبة لكثير من عن التقدم المحرز فيها رفع تقارير بشكل منتظم والتي تم 
ومن بين األهداف الرئيسية التي تم . ي ذات الصلة بالعناصر األساسية لبرنامج العمالة العالماإلجراءات

  :تحديدها في استنتاجات االجتماع اإلقليمي اإلفريقي ما يلي

   .إدماج العمل الالئق في االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية واإلقليمية والدولية !

   .في إفريقياالالئق االستثمار في المنشآت وفرص العمل  !

   .ايقيفرأالنهوض بالعمل الالئق لشباب  !

   . في مجال المهاراتثغراتسد ال !

 . النزاعات وإعادة التعميرمنعإتاحة اإلدماج االجتماعي من خالل خلق فرص العمل من أجل  !

فريقي واللجنة االقتصادية أللجنة االتحاد ابالتعاون مع ، ودعا االجتماع اإلقليمي اإلفريقي المكتب أيضًا .١٢
اإلقليمية وبرنامج االقتصادية فريقي والجماعات التنمية األ المتحدة وبنك التابعة لألممفريقيا ألواالجتماعية 

ل قرار المؤتمر األفريقي فعياألمم المتحدة اإلنمائي والهيئات الثالثية المكونة لمنظمة العمل الدولية، إلى ت
منتدى إقليمي بإنشاء ) ٢٠٠٦ واغادوغو،( المال والتخطيط والتنمية االقتصادية ءالتاسع والثالثين لوزرا

والمنظمات والباحثين وأصحاب العمل  العمال اتوسيوفر هذا المنتدى ملتقى لكافة شبكات نقاب. للعمالة
. أفريقياوالحكومات لمشاطرة وتطوير حلول قائمة على أفضل الممارسات للتصدي للتحديات التي تواجه 

ومنظمة العمل فريقيا  واللجنة االقتصادية ألفريقيألاالتنمية بين بنك متابعة وعقد في تونس العاصمة اجتماع 
  تم االتفاق خالله على المضي قدما في صياغة خطة عمل وتحديد المجاالت،سبتمبر /الدولية في أيلول

، تفاديًا للبس، ذات األولوية لتوجيه عمل ووظائف المنتدى الذي تم تغيير تسميته الموضوعية واالستراتيجيات
  .إلفريقية للعمالةالشبكة اإلقليمية افبات 

الذي انعقد في و ، الذي اختتم مؤخرًاالنمو والعمالة والعمل الالئق: المنتدى اآلسيوي للعمالةوفي آسيا، تناول  .١٣
 من أجل  اعتماد عقد العمل الالئقثيرهاواسعة النطاق التي يالتنفيذ ، تحديات ٢٠٠٧أغسطس  / في آبغينبيج

وتم الترآيز خاصة على التوجهات . اآلسيوي العام الماضيليمي اإلق، خالل االجتماع )٢٠١٥- ٢٠٠٦(آسيا 
في مجال سياسات إيجاد فرص العمل وتخفيف وطأة الفقر والسياسات والبرامج لضمان اإلنتاجية والقدرة 

 

، ٢٠٠٧ لعام للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدةالتابع  بالتنسيق المتعلق الجزء    انظر القرار الصادر عن 4
  . على موقع المجلس
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النشاط غير  الرامية إلى الحد من سياساتال على أساس العمل الالئق وحسن إدارة سوق العمل ويةالتنافس
  تنفيذ برنامج العمالة العالمي باعتباره إطارًافي مجالالمنتدى إلى تقديم مساعدة للهيئات المكونة ودعا . المنظم
نتائج ملموسة واتخاذ "ووسيلة لتحقيق ، البرامج القطرية للعمل الالئقة العمالة في لدعاممتكامًال  وتشغيليًا

الصدد، تمت الدعوة إلى إنشاء شبكة معارف وفي هذا .  تنفيذ العقد اآلسيوي للعمل الالئقدعن" تدابير عملية
 بالتعاون مع المقر، على وضع خطة عمل  في الوقت الحاضرويعمل المكتب اإلقليمي. آسيوية للعمل الالئق

  .مفصلة لتصميم الشبكة وإنشائها

لتدريب ا، باالشتراك مع مرآز الكاريبيوالمكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية في أمريكا الالتينية ونفذ  .١٤
 ماسكالتسنتين بشأن من تورينو، المكون المتعلق بالعمالة في برنامج الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في 

ومن األهداف األساسية للبرنامج تسهيل تقاسم ). EuropeAid( األوروبية مفوضية تدعمه ال،االجتماعي
تعزيز القدرات المؤسسية للدولة والشرآاء العمالة بوصفها وسيلة لسياسات الخبرات والمعارف المتعلقة ب

ورآزت األنشطة على قياس مؤشرات سوق العمل وتحليلها وصياغة . االجتماعيين في البلدان المشارآة
  .وقد استفاد من البرنامج عدد من البلدان. سياسات العمالة ورصد أثرها وتقييمه

.  فيما يتعلق بقضايا العمالة وسوق العملاألوروبياالتحاد وتواصل منظمة العمل الدولية تعاونها الوثيق مع  .١٥
، المنعقد في "التحديات الرئيسية: األمن المرن" وشارآت المنظمة بنشاط في مؤتمر الرئاسة البرتغالية بشأن 

  .إلى جانب وزارات من بلدان االتحاد األوروبي  باعتبارها عضوا في الفريق٢٠٠٧سبتمبر /لشبونة في أيلول

، تواصل منظمة العمل الدولية عملها بشكل وثيق مع البلدان المعنية بعملية لوسطى والشرقيةأوروبا اوفي  .١٦
 العمالة التي استخدمت على نطاق واسع إطار برنامج العمالة ة لسياسة القطرياتاالستعراض: بوخارست

وطنية ثالثية اللاوشارآت المنظمة، آجزء من هذا الدعم، في الحلقة الدراسية . العالمي وعناصره األساسية
 ةجمهورية مقدونيفي العمالة سياسة التقرير القطري عن " حول ٢٠٠٧أبريل /في نيسانالمعقودة 

نقل الموارد من برامج سوق العمل غير " ١: " ما يليالمعالجةوآانت بعض القضايا ". اليوغوسالفية السابقة
سوق العمل النشطة وتحديد أهدافها تحسين تصميم سياسات " ٢"؛ نشطةالعمل النشطة إلى برامج سوق ال

تشجيع روابط أوثق بين األنظمة " ٣"؛  الوقائية والموجهة إلى قابلية االستخداماتبالترآيز على االستراتيجي
ضمان نظام " ٤"؛ التعليمية والتدريبية وعالم العمل مع إشراك الشرآاء االجتماعيين بشكل وثيق في العملية

الحد من االقتصاد غير المنظم عن طريق اعتماد سياسة " ٥ "؛ الجنسينتعليمي وتدريبي يراعي قضايا
المرنة والنمطية غير العمالة أشكال المزيد من ترويج " ٦ " مناسبة؛مالئمة وإدخال تغييرات تشريعيةضريبية 

  .قتصاد غير المنظماالفي 

 بين المقر والمتخصصين والتنسيق والتعاون الوثيقين ومن أجل تعزيز عمل المكتب وضمان أوجه التآزر .١٧
شارك  ٢٠٠٧مايو  / عمل في ليما في أيارحلقةالميدانيين لعمل المنظمة في أمريكا الالتينية والكاريبي، نظمت 
 ترمي إلى تحقيق هدفين حلقة العملوآانت . فيها آل من المدير التنفيذي لقطاع العمالة والمدير اإلقليمي

نصف الكرة لالعمل الالئق على تحقيق األهداف المحددة في برنامج تعزيز قدرات المكتب " ١: "أساسيين هما
تحديد أفضل الممارسات في األمريكتين والتعلم منها من أجل تعزيز عمل المنظمة على " ٢ "؛لألمريكتين

  .المستوى العالمي

المتمثلة " ةالرؤي "متمشية مع أهداف وثيقة ،في عدد من المجاالتعلى إجراءات مشترآة العمل حلقة  اتفقتو .١٨
في تحسين فعالية المكتب وأثره، ال سيما على المستوى الوطني من خالل تنسيق وتعاون أوثق بين قطاع 

للدول األعضاء المباشرة  إتاحة الخدمات عنضطلع بالمسؤولية األولية يي ذالعمالة والهيكل الميداني ال
  .والهيئات المكونة ضمن إطار البرامج القطرية للعمل الالئق

  على المستوى الوطني  )ج(

لبرامج القطرية للعمل الالئق على ل ًا تنفيذ برنامج العمالة العالمي دعمفي مجاليتم تحقيق أآبر النتائج فعالية  .١٩
لتنفيذ تقريرا عن آخر المبادرات في جمهورية تنزانيا عن االمستجدات األخيرة وتقدم هذه . المستوى الوطني
في عدد في مجال المهارات غوليا وآذلك العمل على وضع سياسات وطنية ومن) ١اإلطار (المتحدة واألردن 

ي تقدمه منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالعمالة وبالتحديد ذالتقني الم عدمن البلدان واالستعراض األخير لل
 التي واألردن األولويةالمتحدة تنزانيا جمهورية وقد أبدت آل من ). ٢اإلطار ( المنشآت في الصين نميةت

العمل الدولية  خطط العمالة والتزامها بذلك، حيث تقدم منظمة فعيلأعطتها الحكومات على أعلى المستويات لت
البلد في البلد األول ولتعزيز الدور التنسيقي لوزارة العمل في  متحدة واحدةدعمًا تقنيًا آجزء من عملية أمم 
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ألهداف في ا اتاألولويؤدي إلى تحديد الة الوطنية أن تتخطيط العمعملية وتبين منغوليا آيف يمكن ل. الثاني
 الدعمويبين الطلب المتزايد على . الشباب ورفع مستوى االقتصاد غير المنظمبطالة الرئيسية ـ في هذه الحالة، 

 يةاألهمية التي تعلقها البلدان على زيادة قدرتها التنافس، التقني للمنظمة لوضع إطار لسياسات تنمية المهارات
 المنشآت، إذ يتوجه االقتصاد نحو نمية وفي الصين لتنمية روح المبادرة وت،واإلنتاجية في مواجهة العولمة

   .تشجيع نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص

  جمهورية تنزانيا المتحدة

ت في أعلى ، تعمل منظمة العمل الدولية بشكل وثيق مع صانعي السياسا المتحدةتنزانياجمهورية في  .٢٠
بمقتضى البرنامج ) ٢٠٠٥( سياسة العمالة الوطنية فعيلالمستويات ومع الشرآاء االجتماعيين من أجل ت
ويطبق إطار برنامج العمالة العالمي على نطاق واسع في . الوطني لخلق العمالة وبرنامج أمم متحدة واحدة

  .ةعمليسياق هذه ال

تنزانيا جمهورية في العامة في جدول أعمال السياسة اإلنمائية  ويعد التخفيف من وطأة الفقر أهم التحديات .٢١
 تحسين النمو االقتصاديوويعترف بخلق العمالة المنتجة والعمل الالئق آأداة هامة لتخفيف فقر الدخل المتحدة 

قة الالئبالعمالة  ويتمثل هدف سياسة العمالة الوطنية في حمل المجتمع التنزاني على األخذ. في الوقت ذاته
  .المجزية والقادرة على توليد دخل مالئم للحفاظ عليها والتخفيف من وطأة الفقر

تنمية القطاع الخاص وتنمية : ويتمحور البرنامج الوطني لخلق العمالة حول أربعة عناصر أساسية هي .٢٢
ياغة وتمت ص. ال آثيفة العمالة وتعزيز قدرة وزارة العمل على دعم سوق العمل ورصدهاشغالمهارات واأل

  ".وظائف من أجل زانزيبار"سياسة العمالة لمنطقة زانزيبار وإعداد صيغتها النهائية تحت عنوان 

ولعبت منظمة العمل الدولية دورا مرآزيا في زيادة الوعي بأهمية العمل الالئق لمكافحة الفقر، مما أدى إلى  .٢٣
 آما قدمت ،للتخفيف من وطأة الفقرإدراج قضايا مهمة متصلة بالعمل والعمالة في استراتيجيات تنزانيا 

وليس برنامج تنزانيا للعمل الالئق وثيقة .  الوطنيةإعداد مشروع سياسة العمالةفي مجال مساعدة تقنية معينة 
 جزء متكامل من عملية تنمية الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية ولكنه أيضًا" فقط"قائمة بذاتها تدعمها 

 الذي يرتبط بدوره مباشرة باستراتيجية التخفيف من ، في البرنامج الوطني لخلق العمالةساهم مباشرةيالبلد، إذ 
  ممتازًاوأساسًاالمحلية ويشكل ذلك ضمانا للملكية الوطنية التي تعد شرطا مسبقا لتعبئة الموارد . وطأة الفقر

  .التآزر لتكوين مزيد من الشراآات وأوجه

استشارية نفذت بعثة ومن المنسق المقيم لألمم المتحدة، المتحدة انيا تنزجمهورية وبناء على طلب من رئيس  .٢٤
مايو  /وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في أيارمنظمة العمل الدولية  مشترآة بين ،للعمالةرفيعة المستوى 

ر  استعراض إطار السياسة بشأن النمو والعمالة والتخفيف من وطأة الفق"١":  من أجل تحقيق ما يلي٢٠٠٧
 تقديم توصيات بشأن سياسة العمالة الوطنية والبرنامج الوطني لخلق العمالة في سياق استراتيجية "٢"

تقديم توصيات " ٣" ؛٢٠١٠هدف الرئيس بخلق مليون وظيفة منتجة بحلول عام  والتخفيف من وطأة الفقر
لدعم خطط " مم متحدة واحدةأ"منظمة ها ، باعتبار األمم المتحدة من عمل وآاالتلتحقيق االستفادة المثلى

  . والتخفيف من وطأة الفقرة الالئقةلاالنمو والعم

  :وشددت مشورة البعثة المشترآة بين منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على ما يلي .٢٥

 إدراج هذا األهمية الحاسمة للعمالة بوصفها الحلقة المفقودة من العالقة بين النمو والفقر والحاجة إلى !
 العنصر بشكل صريح في استراتيجية التخفيف من وطأة الفقر؛

الحاجة إلى إدماج استراتيجيات النمو مع االستراتيجيات الخاصة بكل قطاع لخلق العمالة من أجل  !
وينبغي الترآيز بشكل خاص على استهداف . التخفيف من وطأة الفقر بغية تعزيز نمو غني بالعمالة

  قتصاد؛االفي لمرتفعة االشباب بطالة 

فيما بين يجب االعتراف بالبرنامج الوطني لخلق العمالة بوصفه برنامجا مشترآا بين القطاعات و !
الوزارات المعنية أن تشرف على تنفيذه هيئة ذات سلطة أعلى من مستوى اإلدارات الحكومية، ال بد من 

  ، مثل مجلس وطني للعمالة؛مباشرة
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وفي هذا الصدد، . برنامجاألمم المتحدة دعما واسع النطاق ومتعدد األبعاد لتنفيذ المن الجوهري أن تقدم  !
تكوين الثروات والعمالة "مشروع برنامج األمم المتحدة المشترك بشأن أن يكون أوصت البعثة ب

  العناصر األساسية للبرنامج الوطني لخلق العمالة من أجلمعبشكل وثيق متمشيًا " والتمكين االقتصادي
 من بطالة مسائل متقاطعة متضمنًا آثيفة العمالة، شغالتنمية القطاع الخاص وتنمية المهارات واأل

  .المرآزيفي سياق الشباب والمرأة 

  ١اإلطار 
  سياسة العمالة الوطنية: تنفيذ برنامج العمالة العالمي في األردن

ستراتيجيات  عددًا من االوصاغت طيلة السنوات ،بمواجهة تحدي العمالةالتزامًا تامًا التزمت الحكومة األردنية 
ومع ذلك، ال تزال هناك فجوتان . بطالة إلى التخفيف من وطأة الفقر والةميارالوطنية النمائية اإلمبادرات الو

في السياسات االقتصادية واالجتماعية، فقد ظلت م تكن تعتبر عنصرًا مرآزيًا ، بما أن العمالة لأوًال: همارئيسيتان 
 توفر معظم هذه الخطط واالستراتيجيات أدوات م، لثانيًا.  القائمةللخطط واالستراتيجيات اإلنمائيةة فرعية نتيج

نتيجة ذلك أن البلد، رغم التزامه آانت و. آافية وال استجابات فعالة للتحديات الموجودة والناشئة في مجال العمالة
   .يا العمالة إلى نهج شامل ومتسق لقضاعانى من االفتقارالسياسي، 

وبناء على طلب من الحكومة، وضعت منظمة العمل الدولية برنامجا قطريا للعمالة يستلهم بشكل آبير إطار 
برنامج العمالة العالمي ويستجيب لألولويات الحالية من خالل التصدي للتحديات المتمثلة في زيادة فرص العمل 

وأبرز رئيس .  مع الحفاظ على معدالت النمو االقتصاديوتحسين نوعية الوظائف ورفع مستويات إنتاجية العمل
 العمل الدولي هذه السمات الخاصة بالبرنامج القطري األردني للعمل الالئق أثناء كتبلمالعام الوزراء والمدير 

   .٢٠٠٦ فياالجتماع اإلقليمي اآلسيوي المنعقد في بوسان 

قيام برنامج القطري للعمل الالئق، بتشجيع دعامات ال من ة أساسيدعامةوبدأ وضع سياسة العمالة، التي تشكل 
 هيولي/وتم ذلك من خالل مشاورة وطنية رفيعة المستوى خالل شهر تموز. نقاش شفافإتاحة حوار استراتيجي و

 والعمل والتجارة والصناعة يةوزراء المال( ترأسها رئيس الوزراء وشارك فيها الوزراء الرئيسيون ،٢٠٠٧
وتمخضت هذه المشاورة عن الحاجة إلى تحسين . والشرآاء االجتماعيون) ح المؤسسي والعدلوالداخلية واإلصال
  .وزارة العمل والية وضع أول سياسة أردنية للعمالةإلى رئيس الوزراء ، وعهد االتساق والتنسيق

جنة وطنية  بالتشاور مع لصياغتها حالياقوم وزارة العمل ب، التي تدف الذي ترمي إليه سياسة العمالةواله
من عناصر التنمية رئيسيًا   تقني من منظمة العمل الدولية، هو تعزيز نهج العمالة باعتبارها عنصرًاعموبدثالثية 

السياسة التي تستلهم إطار برنامج العمالة نتظر من وي. من الفقرالحد االقتصادية والنمو االقتصادي واالجتماعية 
   :ليالعالمي وعناصره األساسية، تحقيق ما ي

   .تحقيق مستويات عالية من معدالت العمالةثابت لالحفاظ على التزام  !

اآلراء بين الحكومة والشرآاء االجتماعيين وبقية األطراف الفاعلة بشأن آيفية إعادة في التوصل إلى توافق  !
  .تبسيطهاالسياسات واألنشطة الوطنية للعمالة وسوق العمل ورسم معالم 

الحماية القطاعية وسياسات الاالقتصاد الكلي وسياسات ويشمل ذلك . بقية العمليات معضمان االتساق  !
 .االجتماعية

 .ضمان قوة عاملة وأسواق عمل قابلة للتكييف وقادرة على التجاوب مع التغيير !
بين منقاش إتاحة المجال لقيام و.  المتوسط والبعيدمدينتحسين القدرة على مواجهة تحديات العمالة على األ !

في نتائج العمالة، المحرز بشأن العمالة على المستوى الوطني وتكوين القدرة على رصد وتقييم التقدم 
  .لفعالية الحكوميةل باعتبارها مقياسًا

   منغوليا

. ٢٠٠٢ وبرنامجا وطنيا لتعزيز العمالة في عام ٢٠٠١ منغوليا أوال قانونا لتعزيز العمالة في عام اعتمدت .٢٦
 على التشريع والبرنامج استجابة للظروف المتغيرة من أجل استخدام صندوق مدخلةيالت الوتشكل آخر التعد

ويتم تنظيم منتدى وطني . تعزيز العمالة استخداما أآثر فعالية وبلوغ مجموعة أآبر من العمال المنغوليين
من رآز على مكونين ي س،٢٠٠٧نوفمبر  /للعمالة، بدعم تقني من منظمة العمل الدولية، في شهر تشرين الثاني

 في فهم التحديات آبيروتم إحراز تقدم . استراتيجية العمالة ـ االقتصاد غير المنظم وعمالة الشبابمكونات 
وسيطلب من المشارآين في المنتدى استعراض السياسة الحكومية لمنغوليا فيما يتعلق . إبرازهاوالخيارات و

  .وطنية لعمالة الشبابالل عمالباالقتصاد غير المنظم ومناقشة مشروع خطة 
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 إطار برنامج العمالة العالمي وعناصره األساسية إلى عدد ،٢٠٠١ الذي نظم عام ،وقدم مؤتمر العمالة الوطني .٢٧
وتبع . آبير من صانعي السياسات من الوزارات المعنية مباشرة والشرآاء االجتماعيين والمسؤولين المحليين

 إلعداد صيغة استراتيجية مالئمة لالقتصاد غير ٢٠٠٢منظم في عام ذلك مؤتمر وطني بشأن االقتصاد غير ال
. ٢٠٠٦يناير  /واعتمد البرلمان السياسة الوطنية لالقتصاد غير المنظم في آانون الثاني. المنظم في منغوليا

وتضع هذه السياسة الخطوط العريضة لخطة عمل وطنية تقوم على مفهوم العمل الالئق لمنظمة العمل 
على العمالة غير المنظمة عن طريق توفير " ةمنظمإضفاء الصبغة ال" وتهدف هذه السياسة إلى .الدولية

االجتماعية لحماية األشخاص لحماية واخدمات حكومية وتكوين ضمانات قانونية واقتصادية وفي مجال العمل 
 ،سياسة في ثالث مراحل وسيتم تنفيذ هذه ال.٥ وضمان النمو االقتصادي،في العمالة غير المنظمة من المخاطر

-٢٠١٢ والثالثة في الفترة ٢٠١١- ٢٠٠٨ والثانية خالل الفترة ٢٠٠٧-٢٠٠٥األولى منها خالل الفترة 
 القانونية ةوتشمل استراتيجية التنفيذ روابط مع سياسة االقتصاد الكلي وإدخال تحسينات على البيئ. ٢٠١٥

لى الحماية االجتماعية والتعاون من خالل الحوار والتنسيق مع سياسات تعزيز العمالة وإدخال تحسينات ع
  .رواالجتماعي ومشارآة الجمه

وخالل . منظمة العمل الدولية، أنشئت لجنة وطنية معنية بعمالة الشبابل، في سياق مشروع ٢٠٠٥وفي عام  .٢٨
لية، ، أجرى المكتب اإلحصائي الوطني لمنغوليا، بمساعدة مالية وتقنية من منظمة العمل الدو٢٠٠٦عام 

يرآز واستخدم نتائج هذه الدراسة في تقرير وطني . "دراسة استقصائية عن االنتقال من المدرسة إلى العمل"
وتقرير دولي أعدته منظمة العمل الدولية وردت فيه اإلحصائي الوطني، أعده المكتب  ،على السياق اإلنمائي

 المعلومات والتحليل في إعداد ت استخدمآما. مقارنات عالمية استخدم فيها التحليل االقتصادي القياسي
ويتمثل هدفها . مشروع خطة عمل وطنية بشأن عمالة الشباب ستناَقش خالل منتدى العمالة الوطني القادم

 ،وتم تحديد أربعة أهداف لهذا الغرض. ٢٠١٥عام بحلول الجامع في خفض معدل بطالة الشباب بنسبة الثلث 
 عملية إنشاء يسيراد فرص عمل جديدة الستيعاب الداخلين الجدد وتتحسين المهارات وتطويرها وإيج: هي

  .المشروعات وضمان تكافؤ الفرص

  تالسياسات الوطنية لتنمية المهارا

 ٢٠٠٦نوفمبر  / في دورتها المنعقدة في تشرين الثاني٦نصحت اللجنة أيضا عند مناقشة العنصر األساسي  .٢٩
م السياسات الوطنية لتنمية المهارات وزيادة إدراج تنمية بتجديد جهود منظمة العمل الدولية من أجل دع

ففي باآستان، .  متنوعة أشكاًالعمويأخذ تقديم هذا النوع من الد. المهارات في االستراتيجيات الوطنية للعمالة
 مشارآة واسعة النطاق ألصحاب المصالح في مناقشة استراتيجيات إتاحةمثال، ترآز المساعدة التقنية على 

 آسيا، بشأن تحديات التنفيذ فيفيذ وتمكينهم من التعلم من خبرة البلدان األخرى، وعلى وجه الخصوص التن
وفي بنغالديش، يرتدي الدعم شكل مشروع جوهري ممتد على خمس . والتقييم وآيفية التغلب عليهاوالتمويل 

هارات مع أولويات تنمية سنوات للتعاون التقني، بشراآة مع االتحاد األوروبي لضمان اتساق تنمية الم
رفع مستوى توافر تدريب المهارات في ل ذلك وآ،القطاعات باعتبار ذلك جزءا من النهوض بالقطاع الخاص

وفي أمريكا . االقتصاد الريفي واالقتصاد غير المنظم آجزء من استراتيجيات التخفيف من وطأة الفقر
التابع  ،وثيق للبلدان األمريكية بشأن التدريب المهنيمرآز البحوث والتالالتينية، يشمل التعاون الوثيق مع 

استخدام في تكوين بحث مقارن حول خبرة السياسة العامة ومؤسسات التدريب الوطنية لمنظمة العمل الدولية، 
وفي آمبوديا، رآز الجهد .  واإلنتاجيةيةالقدرة التنافسمجال تنمية المهارات لتعزيز االستراتيجيات الوطنية في 

مرحلة تصميم السياسة والبرنامج، استجابة لطلب الدعم من أجل وضع سياسة متسقة لتنمية المهارات على 
ثالثي، على مستوى  بشكل صريح إلى عرض برنامج العمالة العالمي ومناقشته  ـ استنادًافرص العملوخلق 

لق بسياسات تنمية المهارات تقني فيما يتعالدعم الوفي أفريقيا، يتم تقديم . بوصفه إطارا لوضع سياسة وطنية
النهوض  ومدغشقر والكاميرون والنيجر، وآجزء من سياسات يالوطنية واألطر القانونية في غانا وبوروند

عبر المساعدة التقنية لتحسين مؤسسات التدريب المهني وأنظمته في ليبيريا و ،القطاعات في المغرب ومصرب
الناطقة  أفريقياللمبادرات اإلقليمية في منطقة غرب العامة سة ومصر ومن خالل تقديم المشورة في مجال السيا

 أصحاب العمل وتحسين احتياجاتباللغة الفرنسية لتحسين استخدام وأثر األموال المخصصة للتدريب في تلبية 
  .مالءمة الطلب على المهارات مع عرضهاتحسين قابلية العمال لالستخدام عن طريق 

 

 

يناير / سياسة حكومة منغوليا بشأن العمالة غير المنظمة، وافق عليها البرلمان في آانون الثاني:    حكومة منغوليا 5
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  ٢اإلطار 
  برنامج منظمة العمل الدولية في الصين مكون العمالة فياستعراض : الصين

لسنة الستعراض مذآرة التفاهم ا اجتماع اللجنة المشترآة الذي يعقد مرتين في ٢٠٠٧أغسطس  /عقد في آب
 العمل الدولي كتببين الصين ومنظمة العمل الدولية، بمشارآة وزارة العمل والضمان االجتماعي والمدير العام لم

إيجابيًا برنامج المنظمة في الصين رد فعل في العمالة مكون ووفر استعراض . ٢ و١ن التنفيذيين للقطاعين والمديري
 الذي اعتمد في ،على عمل المكتب وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالدعم المقدم لصياغة قانون تعزيز العمالة

وتم اإلقرار آذلك . ة لبرنامج العمالة العالميأغسطس والذي يتجلى فيه العديد من العناصر األساسي /نهاية شهر آب
بدعم المكتب لعمل وزارة العمل والضمان االجتماعي بشأن تقييم أثر سياسة سوق العمل النشطة وتنمية المنشآت 

عقد بين وزارة العمل والضمان متابعة وخالل اجتماع .  واالستخداموترقية المهارات وخدمات التمويل بالغ الصغر
الوزارة، الدولية لعمل عمل منظمة القطاع العمالة، تم تحديد أولويات مفصلة لدعم دير التنفيذي لموالاالجتماعي 

   .وعلى وجه الخصوص تنفيذ البرنامج القطري للعمل الالئق

آيف تبدأ "ذآر أن برنامج بالوفيما يتعلق بالعمل الذي تم إنجازه دعما لتنمية المنشآت في الصين، يجدر 
وآان البرنامج مكلال بنجاح آبير . قد أنجز منذ وقت وجيز للصين الممتد على ثالث سنوات "وتحسن مشروعـك

 األماآن التي اعتمدت فيها المنهجية لحد في جميع جديدة للعمل ة مليون فرص١٫٢حيث تم إيجاد ما يقدر بحوالي 
آيف تبدأ "العالمية لبرامج نشطة يجعل البرنامج أوسع نطاقا من بقية األمما  مدرب ٦ ٠٠٠وتم تدريب حوالي . اآلن

لكة المتحدة، وهي الجهة المانحة الرئيسية إلى م التنمية الدولية التابعة للمإدارة وأعلنت . بأآملها"وتحسن مشروعـك
 أن المشروع يعد واحدا ،٢٠٠٧أغسطس  /جانب اليابان، خالل اجتماع عقد بمناسبة استكمال المشروع في شهر آب

  . على المستوى العالميمن أنجح مشروعاتها

  المنظماالقتصاد غير   -  ثانيًا
ل إطار مؤتمر العمل الدولي فعي، استعرضت اللجنة التقدم الذي تم إحرازه في ت٢٠٠٧مارس  /في شهر آذار .٣٠

 وسلط العرض المشترك بين .٢٠٠٢٦ الذي اعتمد في المؤتمر  في ،بشأن العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم
 والدروس  العامةرف والنقاش حول السياسةا والحماية االجتماعية الضوء على حالة المعقطاعات العمالة

ونظرت اللجنة في . لعمل الالئقاالستراتيجية لهداف األ آافة مشترآة بينالمستفادة في مجاالت سياسة 
مل في هذا  للعإرشادات وقدمت المقترح تكاملم ودعمت النهج الشامل والثيقةالقضايا التي أثيرت في الو

 . المجال مستقبًال

بشأن االقتصاد غير المنظم الدولية  إحراز تقدم في تنفيذ خطة العمل الجارية للمبادرة المرآزية  حاليًاجريوي .٣١
  :وبشكل أآثر تحديدا ما يلي). ٢٠٠٧مارس  /تقرير اللجنة لشهر آذارب رفقةالم(

التمكين من االنتقال إلى : االقتصاد غير المنظمبشأن ألقاليمية تجري االستعدادات والمشاورات للندوة ا !
والهدف اإلجمالي للندوة . ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني٢٩-٢٧في الفترة  التي ستعقد ،االقتصاد المنظم

نهج المستحدثة للتمكين من االنتقال الرف والخبرة في مجال الممارسات الجيدة ومختلف اسم المعاقتهو 
كون الندوة بمثابة ملتقى الستعراض تقني ثالثي للسياسات والبرامج وست. إلى االقتصاد المنظم
 بتحديد األنشطة  أيضًاندوةسمح التومن المتوقع أن .  في مجاالت العمل الرئيسيةةلاوالممارسات الفع

الممكنة للمتابعة في مجال البحث وبناء القدرات والتعاون التقني في إطار النتيجة المشترآة للبرنامج 
ومن المزمع إجراء تشاور داخل .  بشأن االقتصاد غير المنظم٢٠٠٩  -٢٠٠٨انية في الفترة والميز

نوفمبر  / تشرين الثاني٣٠ بعد انعقاد الندوة في المكتب، يشارك فيه الموظفون في الميدان والمقر، فورًا
 .٢٠٠٩ -٢٠٠٨لمتابعة خالل فترة السنتين ألعمال اتمهيدا 

ن االقتصاد غير المنظم بما في ذلك استخدام وتحليل أحدث البيانات  الصورة اإلحصائية عحديثت !
 .منظمة العمل الدولية /ءاتالمتاحة في قاعدة بيانات اإلحصا

تقييم وإدماج أدوات متعددة لمنظمة العمل الدولية تشمل قاعدة بيانات مستكملة عن األدوات الموجودة  !
 .عةموحدة للقارئ مكرسة لموضوعات متنووإعداد عدة 
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خالل المنتدى اآلسيوي بشأن النمو والعمالة "تراجع النشاط غير المنظم  "حولمناقشة تفاعلية مرآزة  !
 . ٢٠٠٧أغسطس  /، نظمت في آبوالعمل الالئق

 .الممارسات الجيدة في مختلف مجاالت السياسةعن استعراضات قطرية معمقة ووثائق  !

  عمالة الشباب -  ثالثًا
من السياسة إلى :  في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطىب في المؤتمر بعنوان الشبالعب المكتب دورا نشطا .٣٢

. التعاون اإلنمائي اإليطاليقسم  بدعم من دولي الذي نظمه البنك ال،)٢٠٠٧مايو  / أيار٢٣-٢١روما، (العمل 
سطى وآذلك  بلدا في أوروبا الشرقية وآسيا الو٢٩لحكومات ومنظمات الشباب من عن اوضم المؤتمر ممثلين 

وآان ذلك أول منتدى ينظم على نطاق أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى لمناقشة نتائج وتوصيات . من آوسوفو
 واستنباط أنشطة ، المخصص بكامله لقضايا الشباب،٢٠٠٧ لعام  عن التنمية العالميةدوليتقرير البنك ال

 المدخالتل الدولية، بشكل خاص، إلى تقديم منظمة العمعمالة الشباب لوُدعي برنامج . المتابعة في المنطقة
 الجلسة العامة بشأن عمالة فيخطاب برنامجي وباإلضافة إلى إلقاء . وصياغة أبعاد المؤتمر المتعلقة بالعمالة

هيئات الوساعد ذلك، من جهة، على ضمان مشارآة . الشباب، نظم المكتب ونسق ثالث دورات موضوعية
رسائل ال ومن جهة أخرى، التعبير عن ، بصفتها متحدثة في دورات عديدةمكونة لمنظمة العمل الدوليةال

وتتجلى . إيصالها إلى الجمهورودروس التي يرتكز عليها عمل المنظمة في مجال عمالة الشباب الة ويالسياس
وتجري مشاورات لتحديد أنشطة معينة لمتابعة .  للمؤتمر البيان الختاميفيهذه الرسائل على نطاق واسع 

 . على المستوى القطريدوليعمل المشترك بين منظمة العمل الدولية والبنك الال

الشباب "بشأن بالنافذة الموضوعية صل ، آان المكتب يشارك بنشاط في العمل المت٢٠٠٧منذ بداية عام و .٣٣
ئي أنشأ برنامج األمم المتحدة اإلنماو .في صندوق تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، "والهجرةوالعمالة 

بلوغ الرامية إلى  من أجل تسريع الجهود ٢٠٠٦ديسمبر  /الصندوق مع حكومة إسبانيا في آانون األول
وتمكن المكتب من خالل . األهداف اإلنمائية لأللفية ودعم إصالح األمم المتحدة على المستوى القطري

العمل برنامج في صميم  الموجودة القضايا جعلمشارآته في فريق رفيع المستوى مشترك بين الوآاالت من 
 في ، تندرجلمنظمةلتقنية للخبرة الالمجاالت األساسية فضًال عن الالئق وبرنامج العمالة العالمي 

ويوفر ذلك للمنظمة فرصة .  الصندوقفي إطارالعروض المقترحة سترشد بها مشاريع االختصاصات التي ت
لزيادة التنسيق واالتساق بين وآاالت األمم  في آن معًاالطريق ويمهد قيادة العمل على المستوى القطري 
  .المتحدة حول قضية عمالة الشباب

وتمثل المشارآة في هذه العملية أيضا خطوة فعلية إلى األمام نحو تنفيذ االتفاق األخير بين برنامج األمم  .٣٤
ولدعم العمل . باب، ال سيما في مجال عمالة الشة من أجل تعاون أوثقالمتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولي

في الميدان وفي المقر فيما يتعلق بهذه النافذة الموضوعية لصندوق تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، أنشأ 
وعالوة على إتاحة الوصول . تفاعلياًّ عبر شبكة اإلنترنتمنبرًا المكتب من خالل برنامجه لعمالة الشباب، 

مة حسب البلدان والموضوعات، يوفر المنبر مجاال حيا منظمفيدة وإلى وثائق وأدوات وموارد السريع 
للمنظمة في البتكارية وعلى المدى الطويل، ينبغي أن تصبح هذه المبادرة ا. رف والخبرةا لتبادل المعًاودينامي

   .آاملة بشأن عمالة الشباب ممارساتمجموعة  رفامجال تقاسم المع

  أفريقياباالحتياجات الخاصة تلبية   -  رابعًا
استهل  المهارات في االقتصاد غير المنظم، الآتساببوصفها وسيلة هامة الصناعية  إلى أهمية التلمذة ًانظر .٣٥

االرتقاء  أآثر فعالية في  الصناعيةلتلمذةل التقليدية نظمبحثي لتعلم الطريقة التي يمكن بها أن تكون البرنامج 
 لالستخدام في االقتصاد غير  الصناعيينمذة في االقتصاد غير المنظم وتحسين قابلية التالبمهارات الشباب

 باحثين وممثلين من بقية الوآاالت وموظفين من مشاريع ٢٠٠٧مايو  /عمل في أيارحلقة وقد جمعت . المنظم
 لمقارنة خبراتهم عن ،للبرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفالتنمية المهارات ومشاريع التعاون التقني 

واتفق . يةأساس بصورة أفريقياغرب في في مختلف أرجاء العالم، ولكن عية الصناالتلمذة االرتقاء ب
وعلى السبل العملية الكفيلة باستمرار العامة المشارآون على بعض التحديات الناشئة فيما يتعلق بالسياسة 

ولي  التخطيط لهذا العمل بالتعاون مع الفريق العامل المعني بالتعاون الديجريو. التعلم بعضهم من بعض
  .لتنمية المهارات
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  على تلبية العمل الدولية تعزيز القدرة التقنية لمنظمة 
   أفريقياباالحتياجات الخاصة 

 من وطني القاري واإلقليمي والىمن أجل تعزيز قدرة المنظمة التقنية واإلدارية على دعم الجهود على المستو .٣٦
 عمل نظمها قطاع حلقةة عددا من الخطوات تشمل فريقيا، اعتمد قطاع العمالبأ الخاصة االحتياجاتأجل تلبية 

مع المتخصصين في  وفريقيا، باالشتراك مع المكتب اإلقليمي أل٢٠٠٦ ه يوني/حزيرانالعمالة في دآار في 
  .التابعين للمنظمة أفريقيامجال العمالة في 

ماع المذآور، عقد في ولرصد التقدم المحرز في القرارات وخطة العمل المشترآة التي اتفق عليها في االجت .٣٧
دعم منظمة العمل الدولية : اختتام فترة السنتين خلوة"، اجتماع بعنوان ٢٠٠٧سبتمبر  /جنيف في أيلول

ومسؤولين آخرين من المكتب واستعرض هذا االجتماع الذي ضم المدير اإلقليمي ". في مجال العمالة فريقياأل
) "مصفوفة دآار"( المشترآة المتفق عليها في اجتماع دآار لبرامج واألنشطة الرئيسيةاحالة تنفيذ اإلقليمي، 

إدارة الطلب المتزايد على خدمات منظمة العمل الدولية " ١: "وناقش بعمق أربعة مجاالت مختارة، أال وهي
. القتصاد غير المنظما" ٤ "؛تعبئة الموارد" ٣ "؛البحث التحليلي والسياسي" ٢ "؛والتوقعات إزاءها
ع آذلك التعاون بين منظمة العمل الدولية واالتحاد األفريقي في سياق ثالث مبادرات من واستعرض االجتما

 إطار سياسة العمالة ؛المنتدى اإلقليمي األفريقي للعمالة: وهياالتحاد األفريقي يدعمها حاليا قطاع العمالة، 
  . االقتصاد غير المنظم؛الجماعات االقتصادية اإلقليميةباالعتماد على 

كريس جزء آبير من االجتماع الستعراض دعم البرامج القطرية للعمل الالئق في مجال العمالة في عدد وتم ت .٣٨
تعزيز برنامج من أجل االجتماع اإلقليمي األفريقي الستنتاجات من البلدان وآيفية تعزيز هذا الدعم استجابة 

  .٢٠١٥-٢٠٠٧للفترة  أفريقياالعمل الالئق في 

 
 

  . ٢٠٠٧أآتوبر /  تشرين األول١٢جنيف، 
 

  . وثيقة مقدمة لالطالع
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  الملحق

  لجنة العمالة والسياسة االجتماعيةاإلرشاد الصادر عن متابعة 
  ١)٢٠٠٦نوفمبر  /منذ تشرين الثاني(

 المتابعة  * القرارات /اإلرشاد : بند جدول األعمال

بيئة األعمال وقانون العمل والمنشآت الصغيرة وبالغة الصغر 
(GB.297/ESP/1)  

برن����امج بح����ث واس����ع النط����اق م����شترك ب����ين"اس����تحداث   !
للهيئ����ات المكون����ة ف����ي ه����ذااإلرش����اد وتق����ديم " القطاع����ات
 ."مجال الفوز المتبادل"والترآيز على . المجال

 ب�شأن القي�اس وتحدي�ددوليفيما يتعلق بالتعاون م�ع البن�ك ال�         !
خصائص نوعية قانون العمل، اتفق أعضاء اللجنة عل�ى أن
أي تعاون مع المؤسسات األخرى ينبغي أن يتم اس�تنادا إل�ى

 . لمنظمة العمل الدوليةوواضحموقف مميز 

   
  

دعام�ات تعتب��ر ث�الث  ترآ�ز الخط�ة عل��ى  . م�شروع خط�ة بحثي��ة  وض�ع    !
الت�شديد(تمثيل أفضل وتنظيم أف�ضل  ": مجال الفوز المتبادل" من  جزءًا

إع��داد مجموع��ة م��نيج��ري . وإنف��اذ أف��ضل) عل��ى الحماي��ة االجتماعي��ة
وش�يلي وبي�رو الخبرات من جنوب آس�يا وأفريقي�ا      توثق  دراسات الحالة   

 .وإآوادور ونيوزيلندا
 إقام�ةت والرابع وتم� لثمن المرتقب التعاون مع القطاعات األول والثا        !

م���شترك ب���ينويوج���د فري���ق است���شاري .  ف���ي ه���ذا ال���صددت���صاالتاال
  .القطاعات

أص��حاب العم��لن��شطة الخاص��ة ب األعم��ل م��شترك م��ع مكت��ب    اس��تهل   !
بن���اء الق���دراتالعم���ل  وي���شمل . لعم���ال ومكت���ب األن���شطة الخاص���ة با  

واله���دف .لمنظم���ات أص���حاب العم���ل والبح���ث الم���شترك م���ع العم���ال  
العم�ال ه�والخاص�ة ب ن�شطة  األلعمل المشترك مع مكت�ب    من ا اإلجمالي  

 الت�ي وص�لت بنج�اح، لمنظم�ات العم�ال    ةتوثيق االستراتيجيات التعاوني�   
وم�واطن) المنظمة وغي�ر المنظم�ة   (إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة     

 وبموج��ب أي إط��ار ق��انوني ومؤس��سي ي��تم أداء،الق��وة وال��ضعف فيه��ا 
 بح��ث مق��ارن ي��شملستهلوي��. الوظ��ائف التمثيلي��ة ب��شكل أآث��ر فعالي��ة    

  ).ن وأوروبايوآسيا واألمريكت أفريقيافي  ( بلدًا١٦ أصًال
 العمال�ة لدراس�ة منهجي�ةإدارةت إش�راف  عم�ل داخلي�ة تح�    أنشئت فرق�ة   !

 . ولتقييم سبل العمل البديلة"مزاولة األعمال"

تفتيش العمل من أجل استراتيجيات وممارسات 
(GB.297/ESP/3)  

  :يتخذ قرار بشأنها ةنقط
أوص��ت اللجن��ة مجل��س اإلدارة ب��دعوة المكت��ب إل��ى اس��تنباط  !

م����لوتقي����يم وتنفي����ذ اس����تراتيجية ل����دعم تح����ديث تفت����يش الع 
 بتعاون دولي حسب االقتضاء من أجل تحقيق ه�ذههنشيطوت

  .األهداف

   
  

  

مارس /مشروع خطة عمل عقب اجتماع مجلس اإلدارة في آذار       وضع    !
ة وبن�اء الق�درات والت�دريبووتشمل هذه الخطة الترويج والدع   . ٢٠٠٧

وإدارة الم���شاريع والنت���ائج الفوري���ة الم���شترآة لتعزي���ز تفت���يش العم���ل
 .قارير الداخلية والتقييموإعداد الت

 عم���ل ثالثي���ة ب���شأن تفت���يش العم���ل به���دفحلق���ةنظم���ت ف���ي باآ���ستان   !
 .إقليم البنجابفي المساعدة على تعزيز نظام تفتيش العمل 

مدون���ة ال���سلوك"س���يتم إع���داد ورق���ة معلوم���ات تقني���ة أساس���ية ت���سمى     !
الرابط���ة الدولي���ة، بالتع���اون م���ع "لمفت���شي العم���لوالمهني���ة األخالقي���ة 

 ووح��دات أخ��رى تابع��ة لمنظم��ة العم��ل الدولي��ة به��دفتفت��يش العم��ل ل
 . السديدةتعزيز الشفافية واإلدارة

وبرن�امج الح�وار االجتم�اعي م�شاوراتبرنامج العم�ل الم�أمون   أجرى    !
تمهيدي�ة ح�ول م�شروع نم�وذج ألن�شطة المراجع�ة الت�ي دع�ي إليه�ا ف��ي

 .النتائج المشترآة
مناقشة ق�ضايالتعمق في  دوسلدورف لعقد مؤتمر دولي آبير في مدينة     !

 . القطرية للعمل الالئقجفي إطار البرامالسديدة تفتيش العمل واإلدارة 
 

 

نوفمبر / من تشرين الثاني") المفاوضة الجماعية وبرنامج العمل الالئق  ("GB.297/ESP/2الوثيقة    أرجئ تقديم  1
برنامج العمل الالئق في أوراق  ("GB.297ESP/5وأرجئ تقديم الوثيقة . ٢٠٠٧نوفمبر /  إلى تشرين الثاني٢٠٠٦

  . ٢٠٠٧نوفمبر /  إلى تشرين الثاني٢٠٠٧مارس / ذارمن آ") أحدث التطورات: استراتيجية الحد من الفقر
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 عم��ل دوليت��ان لمعالج��ة وظ��ائف تفت��يش العم��ل والت��دريبحلقت��انظم��ت   !
 .سل التوريدالوآذلك إدارة س

إدارة بالتع��اون م��ع ةت��م القي��ام ب��أول تحلي��ل لبواب��ة تفت��يش العم��ل العالمي��   !
 .االتصاالت

 أدوات تدريبي��ة لتفت��يش العم��ل ف��ي قط��اعي الزراع��ة والبن��اء،نج��ازت��م إ  !
باعتبارها جزءا من النظ�ام المتكام�ل للت�دريب ف�ي مج�ال تفت�يش العم�ل

وتم آ�ذلك إص�دار. بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في تورينو  
يم��ا ي��ستخدم لت��دريب مفت��شي العم��ل ف  ،المعام��لالعم��ل ودلي��ل لمفت��شي  

اإلي��دز وتخفي��ف /ة الب��شريةالمناع��الوقاي��ة م��ن في��روس نق��ص   يتعل��ق ب
 .وقعه آجزء من وظائفهم التنظيمية وخدماتهم االستشارية

   (GB.297/ESP/4)عمالة الشباب 
 عم��ل برن��امج عمال��ة ال��شباب إل��ىطرائ��قاتف��اق ع��ام ب��شأن   !

جانب ضرورة اس�تمرار أن�شطته وفق�ا لق�رار م�ؤتمر العم�ل
 . وخطة عمله٢٠٠٥ الدولي لعام

ينبغي أن يوس�ع برن�امج عمال�ة ال�شباب قاع�دة معارف�ه، بم�ا  !
ال����سياسات(ف����ي ذل����ك ف����ي مج����االت األولوي����ة المقترح����ة   

االقت�����صادية لتوس�����يع العمال�����ة والمه�����ارات والتكنولوجي�����ا
الستخدام وتنمية المن�شآت وسياس�ات س�وق العم�للقابلية  الو

أس الم������الوالتمك������ين ورال������سديدة اإلدارة : ومؤس������ساتها
 ).المؤسسي

ينبغ���ي أن ي���ستحدث برن���امج عمال���ة ال���شباب آلي���ات لرص���د  !
 .وتقييم أثر السياسات والصكوك بشأن نتائج عمالة الشباب

ينبغي أن يشارك برنامج عمالة ال�شباب ف�ي تقي�يم أث�ر عم�ل  !
 .المكتب في مجال عمالة الشباب

   

م���م المتح���دةإط���ار التع���اون ب���ين منظم���ة العم���ل الدولي���ة وبرن���امج األ     !
اإلنمائي ومنظم�ة األم�م المتح�دة للتج�ارة والتنمي�ة ب�شأن عمال�ة ال�شباب

 .وآوت ديفوار) غينيا وليبيريا وسيراليون(في اتحاد نهر مانو 
ال���شباب"م���شارآة ن���شطة ف���ي العملي���ة المتعلق���ة بالناف���ذة الموض���وعية     !

 م��ع،ل��صندوق تحقي��ق األه��داف اإلنمائي��ة لأللفي��ة    " والعمال��ة والهج��رة 
 .الترآيز على إدماج أفضل لقضيتي الهجرة وعمالة الشباب

األش��هر(تق��ديم م��ساعدة ل��سلوفينيا ب��صدد رئاس��تها لالتح��اد األوروب��ي        !
، س�ترآز عل�ى عمال�ة ال�شباب بوص�فها)٢٠٠٨الستة األول�ى م�ن س�نة        

، لوبيان�ا ،اجتماع ثالث�ي للخب�راء    (واحدا من مجاالت األولوية األساسية      
 ).٢٠٠٧يسمبر د / آانون األول٧-٦

 ف�يبال�شبا  " المعنون يدولمساهمات تقنية جوهرية في مؤتمر البنك ال        !
/روم�ا، أي�ار  " (من السياسة إلى العم�ل    : أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى   

 ).٢٠٠٧مايو 
 .وضع برنامج بحث على نطاق القطاعات في مجال عمالة الشباب  !
الترتيب��ات:  التالي��ةاس��تهالل البح��ث واس��تمراره فيم��ا يتعل��ق بالمج��االت    !

التعاقدية ونت�ائج عمال�ة ال�شباب؛ ال�سياسات القطاعي�ة واتجاه�ات عمال�ة
عمل األطفال وعمال�ة ال�شباب ف�ي الشباب في شيلي؛ أوجه الترابط بين     

؛)البرن�امج ال�دولي للق�ضاء عل�ى عم�ل األطف�ال        م�شترك م�ع     (البرازيل  
متنظ����يال����دروس الم����ستفادة م����ن أف����ضل الممارس����ات ف����ي مب����ادرات    

 .القطاع الخاص في خلق عمالة الشباب واستدامتها/المشاريع
 . قابلة للتشغيلجعلها والتصاالتتكنولوجيا اجديدة لاستهالل مشاريع   !
ف��يانظ��ر أي��ضا آخ��ر الم��ستجدات ف��ي تنفي��ذ برن��امج العمال��ة الع��المي،       !

 . GB.300/ESP/4 وGB.298/ESP/1الوثيقتين 

تها لجنة العمالة والسياسة تنفيذ القرارات الماضية التي اتخذ
  (GB.297/ESP/5)االجتماعية 

  :نقطة يتخذ قرار بشأنها
  : أوصت اللجنة مجلس اإلدارة بأن يطلب من المكتب ما يلي

إي��الء االعتب��ار الواج��ب، ف��ي إع��داد الوث��ائق وتق��ديمها إل��ى  !
تحدي���د المج���االت الت���ي تتطل���بإل���ى اللجن���ة للنظ���ر فيه���ا،   

  يتخذ قرار بشأنها ؛ًاطنقاتتضمن أو /وإرشاداتها 
اإلرش�اد إعداد تقرير ع�ن التق�دم ال�ذي ت�م إح�رازه ف�ي إنف�اذ                    !

ةسياسالع��ام للجن��ة، ف��ي آ��ل دورة تعق��دها لجن��ة العمال��ة وال��   
 . نوفمبر/تشرين الثانيآل دورة تعقد في االجتماعية في 

   
  

  

 األرب���ع الت���ي ناق���شتها اللجن���ة ف���ي دورته���الوث���ائقآان���ت واح���دة م���ن ا  !
آخ��ر الم��ستجدات( لالط��الع ، مقدم��ة٢٠٠٧م��ارس / ة ف��ي آذارالمنعق��د

واح�دة منه�ا نقط�ة يتخ�ذت�ضمنت    و ،)عن تنفيذ برن�امج العمال�ة الع�المي       
.لنق�اش واالسترش�اد   الباقيت�ان ل  ثيقت�ان وآان�ت الو  ) األج�ور (قرار بشأنها   

الت���يلمج���االت لخ���صت اوآان���ت هات���ان األخيرت���ان تت���ضمنان أج���زاء  
أو ت��شير إل��ى ال��دروس) المه��ارات (للجن��ة  م��ن ا اإلرش��اد يطل��ب فيه��ا  

 ).االقتصاد غير المنظم(المستفادة وسبل المضي قدما 
 الخم���س المقدم���ة إل���ى اللجن���ة ف���ي دورته���اوث���ائقآان���ت واح���دة م���ن ال  !

آخ��ر(لالط��الع  مقدم��ة  ،٢٠٠٧ن��وفمبر   /المنعق��دة ف��ي ت��شرين الث��اني   
دة منه�اواح� ت�ضمنت   و،)المستجدات عن تنفيذ برن�امج العمال�ة الع�المي        

ال���صندوق االس���تئماني الع���المي للت���ضامن(نقط���ة يتخ���ذ ق���رار ب���شأنها  
 ال����ثالث الباقي����ة للنق����اش واالسترش����ادوث����ائق وآان����ت ال،)االجتم����اعي
 أج��زاء تتعل��ق بالتنفي��ذ والفج��وات المعرفي��ة الت��ي ت��م تحدي��دهاوت��ضمنت

وال��دروس الم��ستفادة) برن��امج العمال��ة الع��المي  تنفي��ذ اإلش��راف عل��ى  (
والعم���ل) الفق���رالح���د م���ن أوراق اس���تراتيجيات (ضي ق���دما وس���بل الم���

 ).المفاوضة الجماعية(المقترح للمستقبل 
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يشكل ه�ذا الج�دول اس�تجابة لطل�ب اس�تعراض التق�دم ف�ي دورة ت�شرين  !
 .نوفمبر للجنة /الثاني

 لمجاالت يةقائمة المرجعال:تنفيذ البرامج القطرية للعمل الالئق
 (GB.297/ESP/7)ة االجتماعية بشأن الحمايالعامة السياسة 

توافق واسع النطاق لآلراء على أن الحماية االجتماعية تع�د  !
 ووض��ع التقري��ر أساس��ا متين��ا،عن��صرا حيوي��ا للعم��ل الالئ��ق

لعمل المكتب في المستقبل، بما في ذلك أدوات مكيفة ب�شكل
 .أفضل

   
  

 العالمي�ة م�شاريع لتنفي�ذ الحمل�ة   ٢٠٠٧ين�اير   /استهلت في آانون الثاني    !
تنزاني�اجمهوري�ة   التغطية للجميع في توفيربشأن الضمان االجتماعي و   

٢٠٠٧م��ارس  /وعق��دت الحكوم��ة الفرن��سية ف��ي آذار. وزامبي��االمتح��دة 
 رفي��ع الم��ستوى ب��شأن الحماي��ة ال��صحية ف��يًام��ؤتمرًا دولي��ف��ي ب��اريس، 
وت���م إع���داد. آ���سر الحلق���ة المفرغ���ة للم���رض والفق���ر : البل���دان النامي���ة

صولح�� ح��ول اس��تراتيجية منظم��ة العم��ل الدولي��ة نح��و   ثيق��ةروع وم��ش
الرعاي��ة ال���صحية، باعتباره��ا م���ساهمة ف��ي المناق���شات،الجمي��ع عل���ى  

. ب��شأنهاوُوزع��ت عل��ى الهيئ��ات المكون��ة بغي��ة  إج��راء م��شاورة عالمي��ة
ال�ضمان االجتم�اعي والتنمي�ةف�ي   ح�ق   ال" بحثية حول    ثيقةوتم إصدار و  

 ح�ولثيق�ة وتم�ت مناق�شة و  . ٢٠٠٧ين�اير    /اني في آ�انون الث�     ،"الوطنية
اس�تراتيجيه للنم�و المت�وازن ف�ي: النمو والعمال�ة والحماي�ة االجتماعي�ة      "

 خ�الل اجتم�اع وزاري غي�ر رس�مي ل�وزراء،"اقتصاد ال�سوق الع�المي    
.٢٠٠٧العم��ل وال��شؤون االجتماعي��ة أثن��اء م��ؤتمر العم��ل ال��دولي لع��ام  

الكمي�ة  النم�اذج  لوض�ع أداة حداث باس�ت  الضمان االجتم�اعي  وتقوم إدارة
  .يا دنحزمة ضمان اجتماعيتمكن البلدان من تقييم تكاليف 

 العم��ل ف��يب��شأن ظ��روفالم��شترآين الم��شروعين ت��م إح��راز تق��دم ف��ي   !
أوًال، ت��م البح��ث ف��ي التغيي��رات الطارئ��ة عل��ى ظ��روف. أوروب��ا وآس��يا

 بل�دًا٢٧ األوروبي�ة، عب�ر  المفوض�ية  العمل والعمالة، بتعاون وثي�ق م�ع      
وت��م اس��تهالل.  ف��ي االتح��اد األوروب��ي باإلض��افة إل��ى آرواتي��ا    ع��ضوًا

م��شروع مماث��ل بالن��سبة آلس��يا والمح��يط اله��ادئ م��ع ترآي��ز ش��ديد عل��ى
نظمت ف�يحلقة عمل وقدمت النتائج في   .  الضوابط آثار العولمة وإلغاء  

 .٢٠٠٧فبراير  /شباط
 المناع����ةفي����روس نق����ص التق����دم المح����رز ف����ي مج����ال   فيم����ا يتعل����ق ب   !

دي�سمبر /اإلي�دز وع�الم العم�ل، عق�د اجتم�اع ف�ي آ�انون األول               /البشري
المنظم��ة الدولي��ة ألص��حاب العم��ل ف��ي تورين��و م��ع ممثل��ين م��ن  ٢٠٠٦

 م�نوالمنظمة اإلقليمية األفريقية لالتحاد ال�دولي لنقاب�ات العم�ال الح�رة           
ات وآ��ذلك م��ع العدي��د م��ن آبري��ات الجه�� إقل��يم أفريقي��ابل��دان ف��ي ثماني��ة 
للمنظم��ةوآ��ان ه��دف االجتم��اع تعزي��ز تنفي��ذ االتف��اق الع��المي  . المانح��ة

في�روس ب�شأن    اإلقليمية األفريقية لالتحاد الدولي لنقاب�ات العم�ال الح�رة         
 .اإليدز /نقص المناعة البشري

 بلدا غير أع�ضاء١٦اعتمد وزراء الصحة من االتحاد األوروبي ومن       !
ب��شأن الم��سؤولية وال��شراآة ـإع��الن ب��ريمن  "ف��ي االتح��اد األوروب��ي  
، أثن��اء "اإلي��دز/في��روس نق��ص المناع��ة الب��شري التع��اون مع��ا لمكافح��ة 

 يعت���رف،٢٠٠٧م���ارس  /م���ؤتمر نظمت���ه الحكوم���ة األلماني���ة ف���ي آذار
 ب���شأن في���روس نق���ص المناع���ةاتمدون���ة الممارس��� أهمي���ة ص���راحة ب
 .، الصادرة عن مكتب العمل الدولي اإليدز وعالم العمل/ البشري

. التنمي��ة الدولي��ةإدارةاس��تهل م��شروع ح��ول هج��رة الي��د العامل��ة مولت��ه    !
تح��ديث وتوس��يع قاع��دة البيان��ات) أ: (وي��شمل الم��شروع العم��ل ب��شأن   

تح��ديث وتوس��يع مجموع��ة) ب (؛الدولي��ة للي��د العامل��ة المتعلق��ة ب��الهجرة
ط�اراإلالممارسات الجي�دة المرفق�ة بوثيق�ة منظم�ة العم�ل الدولي�ة ب�شأن           

 ال�سياساتب�شأن عمل تح�ضيري ل�دورة تدريبي�ة      ) ج(؛  طرافمتعدد األ 
؛أبري��ل / ف��ي تورين��و ف��ي ني��سان  ت عق��د،بهج��رة الي��د العامل��ة  المتعلق��ة

 هج��رة الي��دءات الوح��دة المتعلق��ة بإح��صا ارب��الختعم��ل تح��ضيري  )د(
إدراجه��ا ف��ي الدراس��ات االستق��صائية ع��ن األس��ر   زم��ع  الت��ي ي،العامل��ة
ب���شأن"  الممارس���اتالختب���ار "ي���ة ت دراس���ات وطننج���زوأ. المعي���شية
 وق�دمت إل�ى، في السويد وفرن�سا    االستخدامالوصول إلى   سبل  التمييز و 
 عل�ى٢٠٠٧م�ارس   / وآذار ٢٠٠٦ديسمبر   /في آانون األول  ة  الحكوم
اإلنترن����ت ب����شأن الم����ساواة والتميي����زعل����ى  موق����ع س����تهلوأ. الت����والي

دين، عل���ىواإلدم���اج فيم���ا يتعل���ق بالعم���ال المه���اجرين والعم���ال الواف���   
  :العنوان التالي

http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/equality
.دليل للعاملين في المجال: اإلدماج في أوروباوصدر المنشور بعنوان 
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 عم�ل إقليمي�ةحلقة ٢٠٠٦ديسمبر  /عقدت في موسكو في آانون الثاني   !
تح��اد الروس��ي وبل��دانثالثي��ة ب��شأن سياس��ات هج��رة الي��د العامل��ة ف��ي اال 

ون�شرت الطبع�ة الروس�ية لل�دليل الم�شترك ب�ين. رابطة الدول الم�ستقلة   
 ومنظم��ة العم��ل الدولي��ة والمنظم��ةف��ي أوروب��االتع��اون األم��ن ومنظم��ة 

بشأن وضع سياسات فعالة لهجرة اليد العاملة ف�ي بل�دانالدولية للهجرة   
بدعم م�ن  تقنية  واستهل مشروع بناء القدرات ال    . قصداألصل وبلدان الم  
نح��و ش��راآات م��ستدامة م��ن أج��ل إدارة"وعنوان��ه  ،االتح��اد األوروب��ي

 ف����ي االتح����اد الروس����ي والقوق����از وآس����ياالي����د العامل����ةفعال����ة لهج����رة 
 ". الوسطى

 عم�ل ح�ول سياس�ات الحماي�ة االجتماعي�ة واس�تراتيجياتها،حلقةنظمت    !
فبراي��ر /اطف��ي الق��اهرة ف��ي ش��ب فريقي��ابالتع��اون م��ع المكت��ب اإلقليم��ي أل

، للنظر في أفضل طريقة يمكن بها للمكتب أن يت�صدى للحماي�ة٢٠٠٧
 .االجتماعية في البرامج القطرية للعمل الالئق في أفريقيا

  (BG.298/ESP/2)التطورات والتحديات : األجور عبر العالم
  : نقطة يتخذ قرار بشأنها

األج��ورأن ب��بع��د أن أق��رت أوص��ت اللجن��ة مجل��س اإلدارة،    !
الفج��واتأدرآ��ت ك��ون ه��ام م��ن مكون��ات العم��ل الالئ��ق و   م

الموج��ودة ف��ي مج��ال المعرف��ة فيم��ا يتعل��ق بق��ضايا األج��ور
وال��دخل، ب��أن ي��دعو المكت��ب إل��ى أن ي��ضع وينف��ذ، بالت��شاور
مع الهيئات المكونة، برنامج عمل يتجلى فيه توافر الم�وارد

 أخ��رى والحاج��ة إل��ى بن��اءهيئ��ات فاعل��ة وإمكاني��ات تعبئ��ة  
ق�ضاياليتصدى أص�ال    مؤسسات أخرى،   ات أقوى مع    شراآ

 :األجر والدخل التالية، باعتبارها أولوية
  ات ونشرها؛ءجمع اإلحصا  )أ(
الم���ساعدة عل���ى الم���ستوى القط���ري، بم���ا ف���ي ذل���ك  )ب(

  البرامج القطرية للعمل الالئق؛
  آليات تحديد األجور والمفاوضة على األجور؛  )ج(
   االقتصادي؛األجور واإلنتاجية واألداء  )د(
 .فوارق األجور وأوجه التفاوت فيها  )ه(

   

  

ت���م اتخ���اذ خط���وات إلص���دار تقري���ر من���تظم ع���ن اتجاه���ات األج���ور         !
وأجري�ت م��شاورات. والتط�ورات الطارئ�ة عل�ى ال�سياسات عب�ر الع�الم      

 اإلدماج لتقييم توافر البيانات ذات ال�صلة ب�األجورإدارة و٢مع القطاع   
 .في منظمة العمل الدولية

تم أنشاء ش�بكة للمتخص�صين ف�ي م�سائل األج�ور ف�ي أمريك�ا الالتيني�ة،  !
ن��شاءس��يجري قريب��ًا إ  المتخص��صة، وي��ةمكات��ب الميدانالبالتع��اون م��ع  

  .شبكات مماثلة في آسيا وأفريقيا
طل���ب إج���راء دراس���ات قطري���ة لجم���ع البيان���ات المتعلق���ة بالمؤش���رات  !

ائدة وأنظم��ة ال��دفعالرئي��سية لألج��ر وال��دخل وآلي��ات تحدي��د األج��ر ال��س   
 .وسياسات األجور

وجه إل�ىمللتمويل، مشروع بحث التماسًا األوروبية مفوضية قدم إلى ال   !
 في االتح�اد عضوًا بلدًا٢٧عن الحد األدنى لألجور في العامة  السياسة  
 .األوروبي

   (GB.298/ESP/3)قابلية المهارات للتداول 
)أص��حاب العم��ل  ( تأآي��د االلت��زام ب��التعلم المتواص��ل   ةإع��اد  !

 ).العمال(وتنمية الكفاءات والمسارات المهنية 
التعبي���ر ع���ن االهتم���ام بتلق���ي معلوم���ات متعلق���ة بخي���ارات  !

 .السياسات والخبرات الدولية
ومرآ�ز البح�وثالدعوة إلى تعاون أوثق مع مرآز تورين�و           !

، الت�ابعينوالتوثيق للبلدان األمريكية ب�شأن الت�دريب المهن�ي        
 .مل الدوليةلمنظمة الع

التعبي���ر ع���ن االهتم���ام بمزي���د م���ن العم���ل ب���شأن المه���ارات  !
تاألساسية والمنهجي�ات المعني�ة وآ�ذلك ب�شأن االس�تراتيجيا      

 .لتنمية المهاراتالمستقبلية 

   
  
شارآت إدارة خلق فرص العمل وتنمية المهارات ف�ي الم�شاورات م�ن  !

التوثي���قالبح���وث وأج���ل اس���تحداث وثيق���ة اس���تراتيجية جدي���دة لمرآ���ز   
وش�ارآت ف�يالتابع للمنظم�ة،   ،للبلدان األمريكية بشأن التدريب المهني    

،قرطاجن�ة (ل�سنة  ااجتماع لجنته االست�شارية التقني�ة المنعق�د م�رتين ف�ي       
بح���ضور ممثل���ين م���ن مؤس���سات) ٢٠٠٧ هيوني��� /آولومبي���ا، حزي���ران

الت��دريب الوطني��ة وال��وزارات ومنظم��ات العم��ال ومنظم��ات أص��حاب
وعق���د ع���اون التقن���ي والم���الي عل���ى إع���داد بح���وث مرجعي���ة الت. العم���ل

ف���ي مج���الاجتم���اع إقليم���ي ح���ول دور مؤس���سات الت���دريب الوطني���ة     
االتف�اق عل�ى). ٢٠٠٧س�بتمبر   /البرازيل، أيل�ول (المهارات واإلنتاجية  

وس��ائل العم��ل للتن��سيق والتع��اون الج��اريين م��ع الم��دير الجدي��د المع��ين
،األمريكي��ة ب��شأن الت��دريب المهن��ي    البح��وث والتوثي��ق للبل��دان   لمرآ��ز

  .التابع لمنظمة العمل الدولية
م��شاورات جاري��ة م��ع مرآ��ز تورين��و ح��ول مج��االت التع��اون الموس��عة  !

والجديدة اس�تجابة ألولوي�ات الب�رامج القطري�ة للعم�ل الالئ�ق؛ مناق�شات
 ف�يج�دد  مع موظفي مرآز تورينو ال    ٢٠٠٧مقررة في نهاية عام     تقنية  

 والت��دريب؛ مناق�شة ب�شأن تق��سيم العم�ل وتخط�يط العم��لمج�الي العمال�ة  
 مق��ررة ف��ي الفت��رة ت��شرين،سر تورين��وي��ض��من فري��ق بم��ساعدة م��ن م  

 .ديسمبر / آانون األول-نوفمبر  /الثاني
لعم�ال ح�وللبدء مناقشات واس�تمرارها م�ع ممثل�ين ألص�حاب العم�ل و              !

تاجي�ة ونم�والمهارات من أجل اإلن  "لمناقشة العامة بشأن    لإعداد تقرير   
لتوض���يح أولوي���ة) ٢٠٠٨م���ؤتمر العم���ل ال���دولي   ("العمال���ة والتنمي���ة 
  .الخبرات الدوليةولتبادل لمناقشة العامة لخيارات السياسة 
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طلب إجراء دراسات حالة وطنية عن االستراتيجيات الم�ستقبلية لتنمي�ة  !
  .المهارات ودور الحوار االجتماعي وآخر المستجدات عن أثره

 عم�ًال م�شترآًا م�ع٢٠٠٩-٢٠٠٨ويات البحث لفترة ال�سنتين     تشمل أول   !
وآ��االت اإلنمائي��ة والمانح��ة لتحدي��د عوام��ل النج��اح ف��ي ت��صميمس��ائر ال

ج لتح��سين الت��دريب الق��ائم عل��ى الكف��اءات وإق��رار الت��دريبوتنفي��ذ نُه�� 
األساس��ي والتقن��ي ال��سابق ولتح��سين منهجي��ات تقي��يم األث��ر لتقي��يم أثره��ا

االرتق��اء بالتلم��ذة ال��صناعيةط��ر الوطني��ة للم��ؤهالت واأل(عل��ى العمال��ة 
التقليدية وأساليب إلدماج المه�ارات األساس�ية ف�ي مق�ررات المؤس�سات

 ).التدريبية

  (GB.298/ESP/4)االقتصاد غير المنظم
االقت��صاد الم��نظم  ل��دعمةتكامل��مج التأيي��د واس��ع النط��اق لل��نُه  !

  . القطريةاألوضاع تنوع مراعاةمع 
 تأآي��د اله��دفين الت��وأمين لق��رار م��ؤتمر العم��ل ال��دوليإع��ادة  !

 المتمثل��ين ف��ي الحف���اظ عل��ى إمكاني��ات تولي���د،٢٠٠٢لع��ام  
 .الحمايةنطاق العمالة وتوسيع 

   

ح�ول االقت�صاد غي�راألقاليمي�ة  تجري االستعدادات والمشاورات للندوة    !
٢٩-٢٧ التمكين من االنتقال إل�ى االقت�صاد الم�نظم، ف�ي الفت�رة        : المنظم

س��ماقتواله��دف اإلجم��الي للن��دوة ه��و    . ٢٠٠٧ن��وفمبر  /ت��شرين الث��اني 
المع���ارف والخب���رات المتعلق���ة بالممارس���ات الجي���دة ومختل���ف ال���نهج

وس�تكون الن�دوة. المستنبطة للتمكين م�ن االنتق�ال إل�ى االقت�صاد الم�نظم           
ثالثي لل�سياسات والب�رامج والممارس�اتتقني بمثابة ملتقى الستعراض   

 م�نوم�ن المتوق�ع أن تح�دد مزي�داً      .  الرئي�سية  في مجاالت العم�ل   الفعالة  
ف��ي مج��ال البح��ث وبن��اء الق��درات والتع��اونالممكن��ة أن��شطة المتابع��ة  
-٢٠٠٨الم�شترآة للبرن�امج والميزاني�ة للفت�رة     النتيج�ة  التقني في إط�ار     

وم�ن المزم�ع إج�راء م�شاورة.  المتعلقة باالقت�صاد غي�ر الم�نظم       ٢٠٠٩
ك فيه��ا الموظف��ون ف��ي المي��دان والمق��ر، ف��ورا بع��دداخ��ل المكت��ب ي��شار

لمتابع�ة خ�الللعمل ا نوفمبر تمهيدًا / تشرين الثاني٣٠انعقاد الندوة في    
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتين 

تح��ديث ال��صورة اإلح��صائية ع��ن االقت��صاد غي��ر الم��نظم بم��ا ف��ي ذل��ك  !
اس���تخدام وتحلي���ل أح���دث البيان���ات المتاح���ة ف���ي قاع���دة بيان���ات مكت���ب

 .حصاءاتاإل
تقي��يم وإدم��اج ع��دة أدوات لمنظم��ة العم��ل الدولي��ة ت��شمل قاع��دة بيان��ات  !

للق��ارئ مكرس��ةموح��دة  محدث��ة ع��ن األدوات الموج��ودة وإع��داد ع��دة     
 . لموضوعات متنوعة

ف���ي" تراج���ع األن��شطة غي���ر المنظم��ة  "مناق��شة تفاعلي��ة مرآ���زة ح��ول      !
/منعق�د ف�ي آب  المنتدى اآلسيوي بشأن النم�و والعمال�ة والعم�ل الالئ�ق ال           

 . ٢٠٠٧أغسطس 
 وإع�داد وث�ائق ع�ن الممارس�ات الجي�دة ف�يمعمق�ة استعراضات قطرية     !

 .مختلف مجاالت السياسة
تق��ديم دع��م للب��رامج القطري��ة للعم��ل الالئ��ق م��ن خ��الل اس��تنباط نه��ج  !

 .وتطبيقهامتكاملة 

 .فللنقاش واالسترشاد البنود الواردة هنا أما بقية. بهذا الوسم نقطة يتخذ قرار بشأنها  التي تتضمن البنودتوسم   *

  


