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 مقدمة

 معلومات أساسية
هدف إلى تعزيز قدرة ي رائدًا ًاإعالن) ٢٠٠٨( سعينالسابعة والتمؤتمر العمل الدولي في دورته  اعتمد . ١

. فعالة لتحديات العولمة المتزايدة استجابة على تكوينوبرنامج العمل الالئق ب على النهوض ةالعمل الدولي منظمة
) االجتماعيةالعدالة  إعالن(من أجل عولمة عادلة  االجتماعيةالعدالة  منظمة العمل الدولية بشأن وأآد إعالن

: وهي ،ألربعة لمنظمة العمل الدوليةستراتيجية االاألهداف ا من هدف في هذا الصدد لكل يةساوتهمية الماألعلى 
على إتباع نهج متكامل  أآد، نفسه وفي الوقت. االجتماعيوالحوار  معايير العملو االجتماعيةالحماية و العمالة

 بشأنالرئيسي الثالث  اإلعالنوهذا هو ". افلةمتالزمة ومترابطة ومتك"بأن هذه األهداف هي أهداف  لالعتراف
وقد عبر . ١٩١٩، الذي يعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية عام ١المبادئ

  .في زمن العولمة ةالعمل الدولي منظمةاإلعالن آذلك عن الرؤية المعاصرة لوالية 

متكررة في مؤتمر العمل خطة لمناقشات  تعتمد المنظمةعلى أن  االجتماعيةوتنص متابعة إعالن العدالة  . ٢
بكل هدف من األهداف الدول األعضاء فيما يتعلق  واحتياجاتفهم أفضل لتنوع واقع "الدولي، وذلك من أجل 

 تصلالنشاط الممن خالل بما في ذلك  ،كافة وسائل العمل المتاحة لهاب لها بفعالية أآبر واالستجابة ستراتيجيةالا
اتها وبرامج العمل أولوي تكييفالتي يتمتع بها المكتب، و ير والتعاون التقني والقدرة التقنية والبحثيةبالمعاي

 .٢"لذلك بها وفقًاالخاصة 

، أن تكون مناقشة تقرير البند األول ٢٠٠٩نوفمبر  /في تشرين الثانيفي دورته قرر مجلس اإلدارة و  . ٣
ويقدم . عن موضوع العمالة ٢٠١٠ هيوني /حزيران في والتسعينالتاسعة عمل الدولي المتكرر في دورة مؤتمر ال

 .المناقشة معلومات أساسية لتلكهذا التقرير 

 هيكل التقرير
جزءًا من نهج متكامل للعمل  باعتبارهايتناول تقرير البند األول المتكرر آيفية مساهمة سياسات العمالة، و . ٤

 اتجاهاتعن  ًامقتضب ًاتقييم ٢ويتضمن الفصل . ة عادلةمن أجل عولم االجتماعية العدالةتحقيق في  ،الالئق
بعد تأثرها بالرآود و على المدى الطويل ، على السواءالكاملة والمنتجة وتحديات العمالة لتحقيق هدف العمالة

استجابة آل من الفصول الموضوعية التالية  ويستجيب. ٢٠٠٨في عام  الناتج عن األزمة المالية االقتصادي
 التي هي الحقائق والتحديات ما :ةإجمالي بصورة الواردة في التقرير التساؤالتالتحديات ويتناول  عامة لهذه

 عند المكتب يعتمدهاالطريقة التي ما هي  ؛ما على المكتب أن يقوم به ؛العمل لتواجهها الدول األعضاء في مجا
؛ آيف )تقني وتوعية وإقامة الشبكاتبحوث موجهة نحو األنشطة وإرشاد سياسي وتعاون (المذآور  تقديم الدعم

ُترصد نتائج هذا العمل وُتوثق؛ ما هي الخطوات التي يجري اتخاذها لتحقيق التوقعات المبينة في إعالن العدالة 
  .االجتماعية في سبيل بذل جهود أآثر استجابة وتكامًال وفعالية

ستراتيجي للفترة الا السياسةفي إطار  بشأن العمالة الواردة الفصول الموضوعية النتائج الثالثوتتناول  . ٥
الوظائف  خلقوالمستدامة  المنشآت؛ )٣الفصل (مالة الكاملة والمنتجة سياسات تعزيز الع: ٢٠١٥- ٢٠١٠

قرير الت يبرزباإلضافة إلى ذلك ). ٥الفصل ( لالستخدامالقابلية من أجل اإلنتاجية و ؛ مهارات)٤الفصل (
 -  )٦الفصل (األجنبي والعمالة  واالستثمارعلى التجارة  لجديد نسبيًاالترآيز ا:  موضوعين محددين للعمالة

                               
  .١٩٩٨وإعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل لعام  ١٩٤٤إعالن فيالدلفيا لعام هما  الناإلعالنان األو   ١
، ٩٧مؤتمر العمل الدولي، الدورة  ،عالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلةإ: مكتب العمل الدولي   ٢

 ".١" )باء(ثانيًا  مرفقال ،٢٠٠٨جنيف، 
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 العهد بمعالجة موضوعطويل  االلتزامو - "عادلةعولمة "في محصلته، إعالن حول  ،االجتماعيةإعالن العدالة ف
إلى  نتقالتشجيع اال العاملة في العالم، وآيفية ىزالت تعمل نسبة هامة من القو ، حيث ماالمنظم غير االقتصاد

ومن المنتظر تسليط الضوء على موضوعات أخرى في تقارير الحقة للبند ). ٧الفصل ( االقتصاد المنظم
 . عن العمالة المتكرر

والشرآاء  ولويات المستقبلية للدول األعضاءهذا التحليل الموسع لأل آثار فير يالتقرير بالتفك يختمو . ٦
في اللجنة في مناقشتها بغية إصدار توصيات  قد ترغبلقضايا التي من ا آما يقترح بعضًا. والمكتب االجتماعيين

 .المضي قدمًا سبيل

  إعداد تقرير البند المتكرر
في التابعة لمجلس اإلدارة  االجتماعيةللجنة العمالة والسياسة  ٣تضمن إعداد هذا التقرير تحرير وثيقة . ٧

؛ )١- ١الجدول  انظر(لإلعالن  الرئيسية جيةستراتيال، ُأوجزت فيها التوجهات ا٢٠٠٩مارس  /آذار في دورتها
 .االستفاضةولكن مع بعض 

؛ وأولوياتها الهيئات المكونة احتياجات ) ١(: المجاالت التالية في معّمقة استعراضات واستهلت . ٨
؛ "والمتكافل والمترابط" جدول األعمال المتالزم  )٣(؛ والميدان المشترك بين المقر التنفيذالتنسيق و  )٢(
هذه  سميتو. وسياساتها واتجاهاتها تشخيصات العمالة  )٥( ألثر؛الدروس المستفادة من تقييمات ا  )٤(

 الوارد أدناه التساؤالتويتضمن الشكل . من أجل إعداد تقرير البند المتكرر" دعائم المعارف"المجاالت 
 االستنتاجاتبالتقرير  يستنير مضمون هذاو. هذه معارفال دعائم من دعامةآل  طرحت بشأنالرئيسية التي 
 . المستخلصة منها

موضوع  آل فيعمل المكتب ل استعراضاتهو سلسلة  مكون آخر دعائم بناء المعارففي  ويندرج . ٩
" وثائق حفز األفكار"والمسماة  - العمالةأنشطته في مجال الرئيسية التي ُتدِمج  والبرامج من المواضيع وبرنامج

خلوتان في  انعقدتوقد . ٤محددةعن مجاالت تقنية  تقريرًا ر أربعة عشروصد .)٤عمود ال، أدناهشكل ال انظر(
 .لمناقشة هذه الوثائق ٢٠٠٩ هيولي /تموزو بريلأ /نيسان شهر

عبرت  التي حتياجاتالاالعمالة، لخصت فيها  بشأن" وثائق حفز األفكار" وأعدت المكاتب اإلقليمية أيضًا . ١٠
 انظر(ي واإلقليمي وآذلك الطرق التي يتبعها المكتب لتقديم الدعم عنها الهيئات المكونة على المستويين القطر

حصول على دعم أجل الملخص أولويات الهيئات المكونة من  لالطالع على من هذا التقرير الملحق الثالث
 ).المكتب في مجال العمالة

                               
ا   االجتماعيةأثر إعالن العدالة : ليالعمل الدو كتبم   ٣ ة الع دورة   اإلدارة، ، مجلس ميلعلى تنفيذ برنامج العمال ف، ٣٠٤ال  /ذارآ ، جني

  .GB.304/ESP/1 ، الوثيقة٢٠٠٩ مارس
  .عند الطلب من قطاع العمالة دعائم المعارفو" وثائق حفز األفكار"الحصول على  يمكن   ٤
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  دعائم المعارف إلعداد تقرير البند المتكرر

الهيئات  احتياجات  -١
 المكونة
 تهاوأولويا

الزم ـمتل ـعم  -٣  تقييم األثر  -٢ 
ومتكافل ومترابط

الفعالة  االستجابة  -٤ 
 يـف اتـلالحتياج

موضوعات سياسة 
ذات األولوية العمالة

تقديم الخدمات في   -٥ 
ق ـالميدان والتنسي

والميدان بين المقر

  تشخيصات   -٦ 
وسياساتها العمالة

 اتجاهاتهاو

ماذا ُطلب من 
ا المكتب عمله فيم
 يخص العمالة؟

ما هي مصادر 
 االحتياجات؟

ما هي المناهج التي 
يتبعها المكتب لتحديد
االحتياجات؟ هل هي

 فعالة؟

 يعّبر عن آيف
 االحتياجات؟

 هل االحتياجات
واقعية و متسقة
 ؟ودقيقة

  آيف يمكن 
 التعبير عنتحسين 

 االحتياجات
 ؟واتساقها

 الواليات / المصادر
 دستورال
 عالن اإل

مؤتمر قرارات 
 العمل الدولي

 -مجلس اإلدارة 
 العمالة برنامج

 العالمي 
اإلقليميةاالجتماعات 

البرامج القطرية 
 للعمل الالئق

عن االتفاقية التقارير
١٢٢ 

الدراسة االستقصائية
  العامة بموجب 

 ١٩المادة 

استعراض المكتب 
برامج  اتلتقييم

العمالة للسنوات 
 :الخمس األخيرة

سياسات ال - 
 يةالقطر

 المجاالت - 
 الموضوعية

 المشاريع - 
البرامج  - 

القطرية للعمل 
 الالئق

  ما هي 
المناهج التي 

يستخدمها المكتب؟

   وما ه
أثر ب رفتنامدى مع

 تدخالت المكتب؟

  ما هي 
التوصيات التي 

 استخالصها يمكن
في المستقبل من 
 هذه الدروس؟

 النظري التكامل 
ث وتحديد البح

المنشورات (
  ) والمشاريع

برنامجدمج عناصر 
مع  العمل الالئق

 العمالة

تحليل النتائج 
والمساهمة في 

من خالل( المعارف
 )عينة توضيحية

آيف يمكن 
للمؤسسات األخرى 

االضطالع بعمل 
متعدد التخصصات؟

 تكامل السياسات 

حاالت التي التقييم 
 لدى يكون فيها

المكتب أهداف 
إستراتيجية أخرى 

مع العمالة متكاملة 
 الميداني لعملفي ا

آيف تحقق  - 
المؤسسات 

 األخرى ذلك؟
تقييم واستخالص - 

 الدروس

":وثائق حفز األفكار" 
عمل المكتب تحليل 
الدورة الكاملة  طوال

 :العمللكل وسائل 
تحديد االحتياجات  - 

وأدوات التشخيص
 البحث - 
 بناء القدرات - 
 السياسي اإلرشاد - 
 األدوات - 
 المواردتعبئة  - 
 األثر - 
التالزم والترابط  - 

  والتكافل

موضوعات ضمن 
سياسة العمالة 

 :وتعزيزها
االقتصاد غير  - ١

 المنظم
االستثمارات  - ٢

 العمالةآثيفة 
التمويل  - ٣

 االجتماعي
 التصدي لألزمة - ٤
  تنمية المنشآت - ٥
تطوير المهارات - ٦
 عمالة الشباب - ٧
 العمالة الريفية - ٨
التجارة  - ٩

واالستثمار 
لمباشر ا األجنبي
 والعمالة

ومؤسسات سياسة -١٠
 سوق العمل 

الوظائف  -١١
 الخضراء

التوظيفخدمات  -١٢
 اإلعاقة -١٣
المساواة بين  -١٤

 الجنسين

ستنتاجات الما هي ا 
المستمدة من 
 الهيكل استعراض

 ي، المناسبةالميدان
 لالستخدام والعمل؟

ما هي اختناقات 
 الموارد البشرية؟

آيف يعمل المقر 
  ؟ انالميدو

ما هو نموذج العمل؟ 
تقييمه؟  يجري آيف

ما هي االستنتاجات 
 ذلك؟ المستمدة من

ما هي القدرة 
للمكتب المتضافرة 

للتأثير على العمالة 
 ؟الوطنية

آيف يمكن للمكتب  
تشخيص مشاآل 

العمالة وقياس أثر 
سياسات العمالة؟ 

آيف يمكنه مقارنة 
ذلك مع الطرق التي 

   يتبعها اآلخرون؟

حسن فهمنا  ما مدى
البلدان  قلحقائ

 المختلفة؟

ما هي األدوات التي 
المكتب لقياس يملكها

وتحليل النمو الشامل 
 الغني بالوظائف؟

آيف يقيس المكتب 
تجاهات في الا

العمالة وأسواق 
على  هاويعلن العمل
 ؟المأل
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 ١ الفصل

  من أجل عولمة عادلة االجتماعيةالعدالة 
 أساسي في المساعدة على تعزيزبدور  الدولية تضطلع العمل منظمةبأن  االجتماعيةإعالن العدالة  أقّر . ١١

 . يشهد تطورًا مستمرًا وترابطًا متزايدًا لميعا مناخفي ظل  االجتماعيةالعدالة التقدم ووتحقيق 

 أصبح ،خاصة وبصورة .فرص جديدة وآذلك ظهور قيود وتحديات جديدة استحداثالعولمة  وقد عنت . ١٢
 االجتماعيةواألهداف  االقتصادية، بين األهداف على الصعيدين العالمي والوطني، جديد توازن تحقيق ضمان

لعام  العالمية والمالية االقتصاديةاألزمة  فاقمتوقد . مضى أي وقت من أآثر إلحاحًا أمرًا ،العملوالمتعلقة ب
رورة تطبيق برنامج العمل الالئق على نطاق من ظهور خطوط الصدع في العولمة، وزادت من ض ٢٠٠٨
 . واسع

جزءًا من نهج متكامل  باعتبارهاالمتكرر آيفية مساهمة سياسات العمالة،  للبند تقرير األولال هذا يتناولو . ١٣
من أجل  تطلعات النساء والرجال يبحثوهو . من أجل عولمة عادلة االجتماعيةتحقيق العدالة في  ،للعمل الالئق
أن تستجيب على لمنظمة ل يمكنم آيف األمن والكرامة اإلنسانية، وُيقّيو روف من الحرية والعدالةالعمل في ظ
 . االمتاحة لهالوسائل  مختلف لهذه التطلعات من خالل نحو أفضل

 الحكومات(األعضاء  الدول التفاعل بين ،االجتماعيةإعالن العدالة  ينادي بهالتنفيذ الذي  ويشمل أسلوب . ١٤
 استخدام ومجلس اإلدارة والمكتب، من أجل ، ومؤتمر العمل الدولي)العمالمنظمات ب العمل وومنظمات أصحا

وتلعب سياسات العمالة . عولمة عادلة رسم معالميتصدى لتحديات  وجه بحيث أتمعلى  نهج متكامل للعمل الالئق
 بتكييفالمنظمة  إلى قيامنهج مثل هذا ال احتمال أن يفضيويتوقع اإلعالن . دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الهدف

 .تها المؤسسيةاممارس

 :هي إلجراءات واإلدارةلمجاالت  ةثدور سياسات العمالة في هذا السياق، ُيحدد التقرير ثال بحثوعند  . ١٥

العدالة ب سعيًا إلى النهوضة يفعال أآثر الحوار والشراآات متعددة األطراف من أجل إدارة عالمية تحسين  "١"
 ؛ولمة العادلة والعمل الالئقوالع االجتماعية

األعضاء  الدول التنسيق والتعاون بين وتحسين الوطني،وتنفيذها على المستوى  اتالسياس تعزيز صياغة  "٢"
 على المعايير اإلشرافنظام ة والعمل الدولي السياسي لمنظمة اإلرشادتطبيق  من قبيل عن طريق آليات

  ؛النظراء لسياسات العمالة استعراضاتتعزيز وتبادل الخبرات والممارسة الحسنة من خالل 

تعزيز الشراآات مع ؛ خدمة هياآل اإلدارة: حي التاليةدور المكتب في ضمان فعاليته وآفاءته في النوا  "٣"
وجمع  البحث ؛وخدمات المشورة التعاون التقني ؛معاييرالترويج  ؛األمم المتحدة والنظام متعدد األطراف

  . المعلومات وتقاسمها

  .التقرير االفتتاحي وفي مختلف أجزاءالفصل  هذا هذه المجاالت الثالثة في تناقشو . ١٦

  برنامج العملمساهمة : عولمة عادلة رسم معالم
  لمنظمة العمل الدولية الالئق

 للنظر متبصرة على نحو ملفتالمنظمة  فلطالما آانت ،ظاهرة حديثة نسبيًا الحالي لعولمةا عصر لئن آان . ١٧
، دعا دستور منظمة ١٩١٩وفي عام . أن تسعى إليها ينبغي للمنظمةالعمالة الدولية التي  ضروراتتحديد  في

". والسالم العالمي والدائم االجتماعيةالعدالة "لقضاء على البطالة آشرط مسبق لتحقيق ا إلى العمل الدولية
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رفع مستويات كاملة والعمالة الرامية إلى تحقيق ال دعم البرامج على ١٩٤٤إعالن فيالدلفيا لسنة  وأطلق
  ".التزام منظمة العمل الدولية أمام المأل"، تسمية المعيشة

تنفيذ الوالية " فيالمنظمة  في عضاءاأل جميع الدول التزاممن جديد  االجتماعيةإعالن العدالة  ويؤآد . ١٨
الكاملة والمنتجة ووضع العمالة معايير العمل الدولية،  لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك من خاللالدستورية 

من دعوة واضحة  وفي هذا - ) مضافتشديد ال( "واالقتصادية االجتماعيةالسياسات  صميموالعمل الالئق في 
 .تعزيز دور المكتب والمنظمة فيما يتعلق بمسائل العمالة إلىألعضاء الدول ا

على نطاق  المصطلح لآانت العولمة من الشواغل األساسية لمنظمة العمل الدولية حتى قبل أن يعم تداوو . ١٩
 المنشآتبشأن  الثالثي مبادئالإعالن  اعتمدقد  مكتب العمل الدولي، آان مجلس إدارة ١٩٧٧ففي عام . واسع

 ١٩٨٤ ،)أحكام تكميلية(، في حين تناولت توصية سياسة العمالة االجتماعيةوالسياسة  ةمتعددة الجنسي
مسألة سياسة  نوقشت، ١٩٩٦وفي عام . العالمي االقتصاد لداختزايد الترابط  أثارهاالقضايا التي  ،)١٦٩ رقم(

 .في مؤتمر العمل الدولي مرة أخرى العمالة

لتحرير  االجتماعيةمنتدى هام لمناقشة األبعاد بمثابة منظمة العمل الدولية  وخالل التسعينات، آانت . ٢٠
الكاملة  ةلعمالا دورعلى أهمية  يدة، مرة جد١٩٩٥لعام  االجتماعيةالقمة العالمية للتنمية  مؤتمر أآدو. التجارة

 كلتماستحقيق االفقر وتخفيف حدة و واالجتماعي االقتصادي لتحقيق التقدموالمنتجة والمختارة بحرية 
، ١٩٩٨وفي عام . في النظام متعدد األطراف العمل الدولية منظمةلدور  ًاقوي مضفيًا بذلك دعمًا، االجتماعي

بذلك  مرسيًاوالحقوق األساسية في العمل،  المبادئبشأن  الدولية منظمة العملمؤتمر العمل الدولي إعالن  اعتمد
في منظمة العمل الدولية، والحقوق األساسية في العمل لكل الدول األعضاء  المبادئمن  اجتماعيةأرضية 

 .المبادئهذه " وتعزيز وتحقيق احترام" والتزامًا إزاء

 االجتماعيةمعنية باألبعاد  عالميةلجنة  عمل الدولي إلى انعقادلمكتب الالمدير العام  دعا، ٢٠٠٢وفي عام  . ٢١
 مناقشة جرتو. ٢٠٠٤في  ،توفير الفرص للجميع: مة عادلةعول: رواسع التأثيولمة، نشرت تقريرها للع

من  العديد وأدرج ،٢٠٠٤لتقرير وآثاره على منظمة العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي في ل مستفيضة
ومن ضمن . لمنظمة العمل الدولية والبرامج والميزانيات المتوالية ستراتيجيالطار السياسة افي إ هتوصيات

 اتساق، وبأن تبدأ حملة آبرى لتحسين عالميًا بأن يصبح العمل الالئق هدفًا اقتراحتوصياته الرئيسية، آان هناك 
 مناسبة مسألة إيجاد أداة جديدة وأفضت. آنذاك باألداء الضعيف لنظام متعدد األطراف اتسمما  السياسات في

 االجتماعيةالعدالة  منظمة العمل الدولية بشأن إلى صدور إعالن ،آكل األعضاء والمنظمة الدول تعزيز قدرةل
 .من أجل عولمة عادلة

على أعلى المستويات  ، تأييدًاللعولمة العادلة والعمل الالئق للجميعترابطة المفاهيم الم لقيت، ٢٠٠٤ومنذ  . ٢٢
الجمعية العامة لألمم المتحدة والعديد من المنظمات اإلقليمية  من جانب ذلك ، بما فيطاق واسعوعلى ن
، خاصة اتسياسال اتساق الدولية لتحقيق ليةاآلوتقوم منظمة العمل الدولية بدور يزداد بروزًا في . ٥األخرى
 .مم المتحدة المعني بالتنسيقلألمم المتحدة ومجلس الرؤساء التنفيذيين لأل واالجتماعي االقتصاديالمجلس 

ممثل  ٤٠٠فقد حضر حوالي . بدعم من الجهات الفاعلة غير الحكومية أيضًا برنامج العمل الالئق يحظو . ٢٣
منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني من الهيئات الثالثية المكونة ل

انات، منتدى منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق من أجل عولمة ووسائل اإلعالم والبرلم ومعاهد البحث
). ٢٠٠٧ نوفمبر /تشرين الثاني ٢ - أآتوبر /تشرين األول ٣١لشبونة، (حكومة البرتغال  استضافته الذي ،عادلة

العمل  برنامجب المهتمةبين الهيئات المكونة للمنظمة والجهات الفاعلة األخرى  الرفيع مستوى التفاعلويؤآد 
التي تمس  لميةالرائد لمناقشة ومعالجة القضايا العا الملتقى، على أن منظمة العمل الدولية هي لهوالداعمة  الالئق

 . عالم العمل في زمن العولمة غير المتوازنة

 ، التابع له، مناقشة منتظمةللعولمة االجتماعيويناقش مجلس اإلدارة من خالل فريق العمل المعني بالبعد  . ٢٤
ومن بين القادة الذين  .المحاضرات التي يلقيها ضيوفه باالستناد غالبًا إلى اتالسياس التساقضايا الرئيسية الق

 باسكال المي ؛بان آي مون األمين العام لألمم المتحدة: نذآر ،مع مجلس اإلدارة المبادالت شارآوا في هذه
المدير  وس آان،دومينيك شتر ؛البنك الدوليرئيس  روبيرت زوليك، ؛المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

                               
ا       لى جعلنحن ندعم بشدة العولمة المنصفة ونعقد العزم ع"   ٥ ع، بم ق للجمي وفير العمل الالئ أهداف توفير العمالة الكاملة والمنتجة وت

دفاً  ،ء والشبابفي ذلك النسا اً  ه تراتيجي     السياس  محوري ذلك إلس ة ذات الصلة وآ ة والدولي ك      اتنا الوطني ا في ذل ة، بم ة الوطني تنا اإلنمائي
ة     ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه ا لتحقي ن جهودن زء م ر آج ى الفق اء عل تراتيجية القض دة. "إس م المتح ة  ٢٠٠٥ :األم ة العالمي ائج القم    نت

  .٤٧فقرة ، ال)A/60/L.1نيويورك، (
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المدير التنفيذي لبرنامج  ،أشيم شتاينر ؛األمين العام لمنظمة األونكتاد ،سوباتشاي؛ اإلداري لصندوق النقد الدولي
 . األمم المتحدة للبيئة

  الشاملة  منظمة العمل الدولية استجابة
  لخطوط الصدع في العولمة

الميثاق العالمي لفرص  واعتماد ٢٠٠٨العالمية وأزمة العمالة في  القتصاديةوامع بداية األزمة المالية  . ٢٥
منظمة العمل الدولية في األمم  التزام، تزايد )٢٠٠٩(مؤتمر العمل الدولي ل العمل في الدورة الثامنة والتسعين
 واالقتصاديةمة المالية األزب المعنيودعا مؤتمر األمم المتحدة . تزايدًا آبيرًا المتحدة والنظام متعدد األطراف

الميثاق العالمي " منظمة العمل الدولية لتقديم" ،٦)٢٠٠٩ هيوني /حزيران نيويورك،(العالمية وأثرها على التنمية 
، ٢٠٠٩ هيولي /تموز في دورته الموضوعية المنعقدة في واالجتماعي االقتصاديإلى المجلس  ... "لفرص العمل
إلى برنامج العمل الالئق وإلى إيجاد نمط من النمو  استنادًامن األزمة  آثيف الوظائف انتعاش بهدف تشجيع

 ". المستدام

فهو يحتوي على . لعمل الالئق للتصدي لألزمةا لكامل برنامج تطبيق هو والميثاق العالمي لفرص العمل . ٢٦
العمل  منظمةلستراتيجية الاألهداف األربعة ا مجموع تشمل لالنتعاشلألزمة وتدابير  االستجاباتطائفة من 

 المجربة والمختبرة التي وإنما مجموعة من الخيارات السياسية" يناسب الجميع ًاواحد ًالح"وهو ليس . الدولية
تعزيز يز جهودها الجارية للتصدي لألزمة واإلقليمية والدولية، لتعز المؤسسات دعم منب اعتمادهاُيمكن للبلدان 

. استدامةتسم بعولمة أآثر عدًال وأآثر ي بحيث ما بعد األزمة لم عالمواإلسهام في الوقت نفسه برسم معا االنتعاش
 وتشجيعمعايير العمل ل االمتثالو االجتماعيةالعمالة والحماية لتصميم تدابير وسياسات إطار عمل  أيضًا هوو

 .االجتماعيعمليات الحوار 

ميثاق عالمي لفرص : ن األزمةاالنتعاش ممن ثم، اعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي قرارًا بعنوان و . ٢٧
شجع الدول األعضاء على الترويج للميثاق يرحب فيه بالميثاق الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، و ،العمل

ُيمِكن لكل بلد أن يقوم في نطاقه بصياغة حزمة من السياسات  عامًا إطارًا باعتبارهالكاملة منه  االستفادةوتحقيق 
طلب القرار من صناديق األمم المتحدة وبرامجها ووآاالتها المتخصصة آما  .ه بالتحديدالمالئمة لحالته وأولويات

في  فرص العمللالميثاق العالمي  ،بعمليات مالئمة لصنع القرار اضطالعهامن خالل  اعتبارهاأن تأخذ في 
أنشطة نظام المنسق  في السياسية الواردة في الميثاق،وأن تنظر آذلك في إدماج المضامين  سياساتها وبرامجها،

المؤسسات المالية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية ذات  أيضًا دعاو .المقيم واألفرقة القطرية لألمم المتحدة
أن إنفاذ التوصيات بآذلك  وأقر. في أنشطتها الميثاق السياسية مضامينلوالياتها بإدماج  أن تقوم وفقًا إلى الصلة

وبناء  إيالء االعتبار إلى التمويل يقتضي ة في الميثاق العالمي لفرص العمل،والخيارات السياسية الوارد
والتي تفتقر إلى  انتقاليةقتصاداتها بمرحلة اوالبلدان التي تمر  دان الناميةوالبل البلدان نموًا القدرات، وأن أقل

 بالطلب إلىالقرار  ختمو .تستدعي دعمًا خاصًا ،واالنتعاش االستجابةسياسات  العتمادالحيز المالي الالزم 
في دورته الموضوعية في عام  واالجتماعي االقتصاديلمجلس ا التقدم المحرز إلى نتقرير عتقديم األمين العام 

٢٠١٠٧.  

 قرارًا ٢٠١٠يناير  /آانون الثاني في اجتماعهفي  ،المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واتخذ . ٢٨
لفرص العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،  العالميميثاق الفي  الواردةتوصيات مواصلة إيالء األولوية للب

ستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة الفي أنشطتها التشغيلية في إطار الخطة ا بما في ذلك إدماجها
تعزيز التعاون بين التشغيلية على المستوى القطري من خالل  في األنشطة أيضًا إدماجهاو ٢٠١٣- ٢٠٠٨

  .٨الوآاالت

                               
دة    ٦ م المتح ائج : األم ؤتمرالنت ي م ة  ب المعن ة المالي ة العالمي ادية األزم ة   واالقتص ى التنمي ا عل ة    ،وأثره ة العام رار الجمعي ق

A/RES/63/303 ،  ٢٠٠٩نيويورك، ( ٢٠٠٩ هيولي /تموز ١٣المعتمد في(.  
اعي  االقتصادي المجلس    ٧ ة   االنتعاش : واالجتم الم  : من األزم اق الع ل،  الميث رار  ال ي لفرص العم د E/2009/L.24ق  ٢١في   ، المعتم

  .)نيويورك( ٢٠٠٩ هيولي /تموز
  :انظر   ٨

UNDP-UNFPA: Executive Board: Employment programming in response to the global financial and economic 
crisis, DP/2010/12 (New York, 2010). 
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في لمواجهة األزمة  ٩مجلس الرؤساء التنفيذيين تسع مبادرات مشترآة اعتمد، آخر وفي تطور مواٍز . ٢٩
مساعدة  في إطارللعمل على توحيد األداء  لجهود التي تبذلها األمم المتحدةآوسيلة لتنسيق ا ٢٠٠٩ بريلأ /نيسان

. وإرساء عولمة عادلة وشاملة االنتعاش عجلةوتسريع  مواجهة األزمةل افي مساعيه "المجتمع العالمي"والبلدان 
تطوير هذه اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتخطيط والتي يرأسها المدير العام لمكتب العمل الدولي بوقامت 

الميثاق  ؛لعلى المدى الطوي االستدامة البيئيةفي  االستثمار تشجيع :ما يلي هذه المبادرات وشملت. المبادرات
 ؛وتعزيز العمل الالئق للجميع والطلب الكلي واالستثمارزيادة فرص العمل واإلنتاج  - العالمي لفرص العمل

األساسية والمأوى وتمكين  االجتماعيةتكفل إمكانية الحصول على الخدمات  االجتماعيةتوفير أرضية للحماية 
لب من األفرقة القطرية لألمم المتحدة بير المتابعة، ُطومن خالل عدد من تدا. والمستضعفين وحمايتهم الفقراء

بالمبادرات المشترآة  اهتمامهاالمناسبة لتوفير الدعم التشغيلي للحكومات التي تعبر عن وتقديم الوسائل السريعة 
  .لمواجهة األزمة

داف تشمل العمل على تحقيق األه ،وهناك مجاالت أخرى للعمل المشترك ضمن منظومة األمم المتحدة . ٣٠
توفير العمالة  ١تشمل الغاية  ،وهو القضاء على الفقر المدقع والجوع ،١وفي ظل الهدف . اإلنمائية لأللفية

تقرير هم مكتب العمل الدولي في إعداد ولقد سا. الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع بمن فيهم النساء والشباب
، الذي أشار إلى أّن األزمة تهدد تحقيق الكثير من ٢٠٠٩ عن األهداف اإلنمائية لأللفية لعاماألمم المتحدة 

باإلضافة إلى ذلك، سيكون موضوع عقد األمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر  .١٠األهداف اإلنمائية لأللفية
 في الدورة استعراضه يزمع، و"للجميع الالئقتحقيق العمالة الكاملة وتوفير العمل "بعنوان ) ٢٠١٧-٢٠٠٨(

وشارآت إحدى وعشرون وآالة من  .١١إلى جانب تقرير من إعداد األمين العام والستين للجمعية العامة الخامسة
وأوجه تداؤب أآبر  اتساقوآاالت األمم المتحدة في وضع خطة عمل على مستوى المنظومة ترمي إلى تحقيق 

لعمل الالئق بغية القضاء على وا الوطنية المبذولة لتعزيز العمالةبين قدرات وخبرات آل منها دعمًا للجهود 
  .الفقر

منظمة العمل الدولية  ،٢٠٠٩ أبريل /التي انعقدت في شهر نيسان ،ودعت قمة لندن لمجموعة العشرين . ٣١
للتصدي  االجتماعيةإلى تقييم اإلجراءات المتبعة بشأن العمالة والحماية  ،مع منظمات أخرى معنية بالتعاون
ُدعي المدير العام لمكتب  ،لهذا الطلب واستجابة. المطلوبة في المستقبل اإلجراءاتوآذلك  االقتصادي، للرآود

حماية الشعوب وتعزيز فرص " :عنوانبوقدم وثيقتين  في بيتسبرغ العمل الدولي إلى مؤتمر قمة العشرين
يحدد  يطلقوا إطارًا" أنبفيه رؤساء الدول والحكومات  التزمالذي  ،١٢القادة مؤتمر القمة بيان اعتمدو. "العمل

دائم  انتعاشونحن بحاجة إلى . ، لتوليد نمو عالمي قوي ومستدام ومتوازننعمل بها معًا السياسات والطريقة التي
  ".يستحدث الوظائف الجيدة التي تحتاج إليها شعوبنا

من إطار النمو القوي  وشمل البيان طائفة واسعة من المسائل المتعلقة باألزمة والتي يتوقع أن تشكل جزءًا . ٣٢
وضع الوظائف الجيدة في صميم ": تحت عنوانمفصلة  التزاماتهذه المسائل  وشملت. المستدام والمتوازنو

 :"االنتعاشعملية 
التي تدعم العمل الالئق وتساعد على الحفاظ على العمالة وتجعل زيادة  االنتعاشنحن نتعهد بتنفيذ خطط و

ينبغي لنا أن نطبق سياسات تتسق مع  ،على نحو واسع مي مفيدًاولضمان أن يكون النمو العال...  الوظائف من أولوياتها
ونحن نتفق على أن التحديات الراهنة ليست ذريعة لنتغافل ...  المبادئ والحقوق األساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية

مستدام والمتوازن إصالحات ويستلزم إطارنا الجديد للنمو القوي وال...  أو نضعفها عن معايير العمل المتفق عليها دوليًا
 وبرامج تعليم وتدريب ذات نوعية جيدة أسواق عمل أآثر شمولية وسياسات نشطة لسوق العمل باستحداثهيكلية تسمح 

ونتفق على أهمية  ... المعنية بالنمو واستثماراتناونتعهد بأن نبذل جهودًا حثيثة في مجال التدريب في إستراتيجياتنا  ...
خرًا منظمة مؤ اعتمدتهآما نرحب بالقرار الذي  ... نحو العمالة من أجل النمو االقتصادي في المستقبلبناء إطار موجه 

عناصر  اعتمادبلداننا على عاتقها  تأخذو ،ميثاق عالمي لفرص العمل :من األزمة االنتعاش: العمل الدولية بعنوان
وينبغي للمؤسسات الدولية أن تراعي معايير . للعولمة االجتماعيبالبعد  أساسية مستمدة من إطاره العام للمضي قدمًا

وأهداف ميثاق فرص العمل عند إجراء التحليالت بشأن األزمة ومرحلة ما بعد األزمة وفي  منظمة العمل الدولية
  ... أنشطتها المعنية بصوغ السياسات

                               
  .CEB: Joint Crisis Initiative, see: http://hlcp.unsystemceb.org/JCI:  انظر   ٩
  :نظرا )نيويورك، األمم المتحدة( ٢٠٠٩تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية : األمم  المتحدة   ١٠

www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2009_ENG.pdf 
ر  : متحدةلاألمم ا   ١١ ة الع  )٢٠١٧-٢٠٠٨(العقد الثاني لألمم المتحدة للقضاء على الفق رار الجمعي ة ا، ق د ، A/63/230 م  ١٩في   المعتم

  :نظر، ا٢٠٠٩ديسمبر / آانون االول
http//daccessdds..un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/484/59/PDF/N0848459.pdf?OpenElement  

 www.pittsburghsummit.gov/mediacenter/129639.htm:  انظر، ٢٠٠٩ مبرسبت /أيلول ٢٥-٢٤، غقمة بيتسبر   ١٢
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التصدي ألزمة  دور منظمة العمل الدولية في، ٢٠٠٩في  انعقدتأخرى،  دولية اجتماعاتودعمت عدة  . ٣٣
؛ المؤتمر غير الرسمي لرؤساء قمة مجموعة الثمانية في الآويال  :االجتماعاتهذه  شملتو .الوظائف العالمية

الثالثية  االجتماعية؛ لجنة العمل والشؤون رغحكومات اإلتحاد األوروبي في بروآسل لإلعداد لقمة بيتسبودول 
مؤتمر السادس عشر لوزراء العمل في البلدان األمريكية التابع ؛ ال١٣أديس أبابا في التابعة لإلتحاد األفريقي

الذي شارك في تنظيمه آل من  ،المنتدى العربي للتشغيل في بيروت ؛لمنظمة الدول األمريكية في بوينس آيرس
  .منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية

 سعيًا إلى أآثر فعالية لميةجل إدارة عاأن مساهمة منظمة العمل الدولية من أ الوجيزةوتوضح هذه النظرة  . ٣٤
في األعوام  على تزايدوإنما آانت  فحسب لم تكن هامة ،والعمل الالئق العولمة العادلةو االجتماعيةتعزيز العدالة 

  .األخيرة

  آليات التنسيق والتعاون: على المستوى الوطني لعمالةسياسات ا
منظمة العمل  لدىالعمالة،  واإلدارة المتمحورة حولإلجراءات لالثاني والثالث  ينفيما يتعلق بالبعد . ٣٥

اإلطار السياسي الذي يوفره برنامج العمالة   )ب(؛ معايير العمل الدولية ) أ( :هي رئيسية مكونات أربعةالدولية 
عمليات اإلدارة واالستعراض في مؤتمر العمل الدولي ومجلس اإلدارة؛  ) ج(العالمي، التابع لمجلس اإلدارة؛ 

  .تطوير المعارف وتقاسمها واإلرشاد السياسي والتعاون التقني  )د(

  معايير العمل الدولية
عزم الدول األعضاء على تحقيق العمالة الكاملة عن ) ١٢٢رقم ( ١٩٦٤ ،سياسة العمالة اتفاقية تعّبر . ٣٦

هذه  ال تزالو ،)٢٠١٠يناير  /في آانون الثاني( ًادولة عضو ١٠١وقد صدقت عليها . والمنتجة والمختارة بحرية
آل من تبرز و. على المستوى الوطني سياسة التنسيق والتعاون إزاء اآللية األولى إلرشاد نهج المنظمة االتفاقية

، بمزيد )١٦٩رقم ( ١٩٨٤ ،)أحكام تكميلية(وتوصية سياسة العمالة ) ١٢٢رقم ( ١٩٦٤ ،توصية سياسة العمالة
 عمالة جهود الدول األعضاء لتصميم وتنفيذ برامج وسياسات دعم ج السياسية الرامية إلىُهالنمن التفاصيل 

وخدمات  المنشآتمجال المهارات وتنمية  في صكًا آخر، اعتمدتها منظمة العمل الدولية ٢٠ويقدم زهاء . فعالة
إرشادات تستنير بها أنشطة التوعية والعمل  ،ةمتعددة الجنسي االستخدام والمنشآت وعالقات واإلعاقة االستخدام

  .لتقني في المجاالت المذآورةا

تشكل معايير العمل الدولية قوة لمنظمة العمل الدولية في آل المجاالت وقوة فريدة على األخص في و . ٣٧
أحيانًا تم التوصل إليه  ، فتجلى فيها توافق في اآلراءمن خالل مناقشات ثالثية صيغتفقد . مجال سياسات العمالة

 يستنيرو. مختلفة، عبرت عنها الحكومات والعمال وأصحاب العمل اتووجهات نظر وأولوي شواغلبالرغم من 
من خالل نظام  تنفيذها على الصعيد القطري في المكتب، ويستعرض والخبراتتصميمها بمجموعة البحوث 

التي يقدمها المكتب  والمساعدة التقنية االستشارية خدماتال من دعمبمنظمة العمل الدولية و في اإلشراف
  .باستمرار

منظمة  في من نظام اإلشراف بوصفها جزءًا ،والتوصيات االتفاقياتلجنة الخبراء المعنية بتطبيق  مووتق . ٣٨
من  ١٩ المادة(وغير المصدق عليها  األعضاء للمعايير المصدق عليهامنتظم لتنفيذ الدول  برصد العمل الدولية،

للسياسات والبرامج التي وضعتها  ًامتقيي يقدملخص تقرير لجنة الخبراء سجالت التصديقات ويو). الدستور
التقارير المقدمة بموجب واإلشراف على . المنظمة الذاتية في إلدارةلويعتبر هذا عنصرًا هامًا . ١٤البلدان لإلنفاذ

يعزز نه أ، حيث العمل الدولية منظمة في فريد عمل أسلوب ، هو أيضًاالدول المصدقة من جانب ٢٢ المادة
العمالة  إزاء حقوقالويعتبر ذلك مكونًا حاسمًا للنهج القائم على . االتفاقياتلدول لتنفيذ القانونية ل االلتزامات
  .بالنسبة للمساعدة التقنية العملية المشاآل مواطنإلى تحديد  باإلضافة إلى ذلك يؤدي ، مما قدوالتنمية

                               
ا،      بشأن إعالن   ١٣ ول  ٢٩تنفيذ الميثاق العالمي لفرص العمل في إفريقي بتمبر / أيل ا   ،س وفر حسب الطلب   ( أديس أباب د  ). مت  أعقب وق

ا فاسو    ،الرئيس آمباوريه استضافهالذي  ،المنتدى اإلفريقي للعمل الالئق ، انعقاداللجنة انعقاد يس بورآين دى خريطة    وضع و ؛رئ المنت
  .الميثاق العالمي لفرص العمل في إفريقيا لتنفيذ طريق

ة أعوام   يعينهمقانونيًا  خبيرًا تتكون لجنة الخبراء من عشرين   ١٤ ر       و. مجلس اإلدارة لمدة ثالث ة عب وع المنظم ة تن وين اللجن يعكس تك
وفمبر   /في تشرين الثاني تجتمع اللجنة سنويًاو. واألنظمة القانونية والثقافات الجغرافية األقاليم ات    ن ا تعليق دول   عن ويتضمن تقريره ال

 /وقد قام مجلس اإلدارة في تشرين الثاني. االستنتاجات المستمدة من الدراسة االستقصائية العامةوالدستورية  التزاماتهااألعضاء بشأن 
  .٢٠١٠في  ةالعام للدراسة االستقصائيةر معايي ستة باختيار ٢٠٠٨ نوفمبر
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األولويات لمساعدة  بالتالي وحددت ،العامة مشاآل في تطبيق المعايير االستقصائيةأظهرت الدراسات و . ٣٩
ستة  ،، تمشيًا مع تقرير البند المتكرر عن العمالة٢٠١٠العامة لعام  االستقصائيةوشملت الدراسة . المكتب
 ،تنمية الموارد البشرية اتفاقية، )١٢٢رقم ( ١٩٦٤ ،سياسة العمالة اتفاقية :، هيمرتبطة بالعمالة أساسيةمعايير 
الخاصة،  االستخداموآاالت  اتفاقية ،)٨٨رقم ( ١٩٤٨ظيف، اتفاقية إدارات التو ،)١٤٢رقم (١٩٧٥
توصية  ،)١٨٩رقم (١٩٩٨، متوسطةالو خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة، توصية )١٨١رقم (١٩٩٧

المعايير في الفصول  هذهتلخيص تجارب البلدان في تنفيذ يرد و). ١٩٣رقم ( ٢٠٠٢تعزيز التعاونيات، 
  .الموضوعية من هذا التقرير

في الثمانينات والتسعينات، فإن أنه على الرغم من تغير النموذج السياسي  إلى شارت لجنة الخبراءأو . ٤٠
اإلشارات الواردة عن  وينعكس ذلك في .١٥"بتحقيق هدف زيادة العمالة المنتجة جميع البلدان تقريبًا ملتزمة "...

، ومن خالل سن القوانين لالمتعلقة بالعم والتشريعات االجتماعية دساتيرها وفي تشريعاتهاالعمالة في  استحداث
 وشاملةوطنية  بشكل متزايد سياسات واعتمدتوقد طورت البلدان . الوثائق السياسية األساسية فيو الخاصة

طريقة على و عليها الطلبعرض اليد العاملة وعلى  تؤثرمختلفة  وبرامج ومؤسسات سياساتللعمالة، تضم 
  .ذلك ٣ يستعرض الفصلو. سير أسواق العمل

  برنامج العمالة العالمي
، اإلطار األساسي لسياسة العمالة ٢٠٠٣في  مجلس اإلدارة هبرنامج العمالة العالمي الذي اعتمد يتضمن . ٤١

العرض  يترافق بتدخالت بشأن جانب الطلب وجانبنهج متكامل  إلى اعتماد وهو يدعو. لمنظمة العمل الدولية
 وعلى وجه التحديدآما يدعو . آمية العمالة ونوعيتهاتحسين  دف إلىيهو ،وعلى الصعيدين الكلي وبالغ الصغر

تشجع سياسات  باعتمادمن الحياة العملية، وينادي  واالستبعادالرجال والنساء المعرضين للتهميش  استهداف إلى
  .ضمان أسواق عمل ال يعتريها التمييز قدرًا أآبر من اإلنصاف عن طريق

 الوطنية االجتماعيةو يةاالقتصاد السياسات في صميم لجعل العمالةي العالم العمالة برنامج وينبري . ٤٢
تعزيز العمالة الالئقة التي تسير فيها معايير العمل الدولية  إلى وهو يهدف. ستراتيجيات التنمية الدوليةاو

ودة جوالعمالة  نمو في الوقت نفسهمما يعزز فرص العمل،  استحداثبيد مع  والحقوق األساسية للعمال يدًا
 المباشر على تطبيقهاسعيًا إلى زيادة  ٢٠٠٦ستراتيجية التنفيذ لبرنامج العمالة العالمي في ا اعتمدتوقد . العمل

  .٣الفصل  في عن برنامج العمالة العالمي استفاضةوهناك مناقشة أآثر . الوطنية تصميم وتنفيذ سياسات العمالة

  النظراء واستعراض اإلدارة السديدة
آجزء  -عن العمالة  االستقصائيةالدراسات  :سياسة العمالة الستعراضمل آليتان مهمتان لدى منظمة الع . ٤٣

التابعة  ،االجتماعيةلجنة العمالة والسياسة ل المنتظم ستعراضاال ؛منظمة العمل الدولية في من نظام اإلشراف
ويشتمل . العمالة في مجال اللجنة مسؤولية اإلدارة الرئيسية لسياسة عمل المكتب تتولى هذهو. لمجلس اإلدارة

الفصل  قدموسوف ي. لدول األعضاءا في سياسات وبرامج العمالة واستعراض اتالسياس استحداثدورها على 
النظراء حول العمالة في منظمة  استعراضوعمليات  اإلدارةلتحسين  ًامتسع مجاًال على أن هناكالبراهين  ٣

  .العمل الدولية

النتائج بتقييم آخر ، ٢٠٠٧نوفمبر  /في تشرين الثانيفي دورتها  االجتماعية لجنة العمالة والسياسة وقامت . ٤٤
التقدم واإلنجازات فحصت تنفيذ برنامج العمالة العالمي، وستراتيجية الجديدة لاال المستجدة حتى اليوم في

، ٣الفصل  إيجازه في ملحق يردآما و .١٦هذه الثغراتلسد  إجراءات واقترحتوالثغرات في التنفيذ،  المحرزة،
برنامج  الوطني في مجال تكييفالتحديات الرئيسية على الصعيد " سجل نتائج برنامج العمالة العالمي"يكشف 

 العمل وزارات بين باإلضافة إلى ضعف تنسيق السياسات؛ الوطنيةوضاع األمع مختلف العمالة العالمي 
  .الرصد والتقييم أساليبتعزيز  ضرورة؛ والعمالة في مجال يةاالقتصادوالشؤون المالية و

ستراتيجية ا تاعتمد فقدلعمل المكتب المتعلق بالعمالة،  أساسيةالمساواة بين الجنسين  ونظرًا إلى أن . ٤٥
-٢٠٠٨بهدف تطبيق خطة عمل منظمة العمل الدولية للمساواة بين الجنسين للفترة لمساواة بين الجنسين لتعميم ا

                               
ؤتمر العمل   ))ألف ( ١الجزء (التقرير الثالث  ة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات،تقرير لجن :مكتب العمل الدولي   ١٥ ، م

 .٢٠١٠، جنيف، ٩٩الدولي، الدورة 
بم   ١٦ دولي كت ل ال تعراض: العم ذ اس المي  تنفي ة الع امج العمال دورة برن س اإلدارة، ال اني ٣٠٠، مجل رين الث ف، تش وفمبر /، جني  ن

 .GB.300/ESP/2الوثيقة  ،٢٠٠٧
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في جميع األعمال التقنية المتعلقة  تامًا إدماجًاالجنسين ب المتعلقيط التحليل والتخط إدماجيكفل  ، على نحو٢٠٠٩
  .١٧بسياسات وبرامج العمالة

لجنة العمالة   اتخذت، )٢٠٠٦مارس / آذار(ستراتيجية تنفيذ برنامج العمالة العالمي اإلى جانب إقرار و . ٤٦
التقييم  وضع السياسات؛: ، هيالثالث مجموعات من القضاي وفقًا تنظيم عملهال ًاوالسياسة االجتماعية قرار

اللجنة التوجهات اإلستراتيجية  استعرضت، ٢٠٠٩مارس  /آذار وفي. تجربة البلد استعراض ؛البرنامجي
عمل  في إرشاد المحتملة ا، وآثاره١-١في الجدول  ةموجز يآما ه ،١٨االجتماعيةالرئيسية إلعالن العدالة 

  .٢٠١٠عداد تقرير البند المتكرر لعام إالمكتب و

  لعمل المكتب بشأن العمالةتيجية الرئيسية ستراالتوجهات اال: ٢٠٠٨، االجتماعيةعالن العدالة إ  :١- ١الجدول 

 االجتماعيةمرجع إعالن العدالة   الموضوع
  ؛"١) "لفأ(ثانيًا  المتاحة لهاوسائل العمل  بكافةأفضل لها  واستجابةووقائع الهيئات المكونة  الحتياجاتفهم أفضل   - ١

 "١" )اءب(ثانيًا  لمرفقا

متالزمة "التي هي  -المعارف وفهم أوجه التآزر بين األهداف اإلستراتيجية  تقاسم تعزيز  - ٢
 "ومتكافلة ومترابطة

  ؛"٣) "لفأ(ثانيًا  ؛)اءب(أوًال  
 "٤) "لفأ(ثانيًا  المرفق

  ؛"٢) "اءب(ثانيًا  ؛)لفأ(ثانيًا  تدخالت المكتب  آثارتحسين تقييم   - ٣
 "٣" )يمج( ؛)اءب(ثانيًا  فقالمر

 "٢" )لفأ(ثانيًا  تعزيز وتبسيط التعاون التقني وخدمات المشورة  - ٤
ستراتيجية بشكل مشترك ضمن الفي تعزيز األهداف ا للدول األعضاء التي ترغبتقديم المساعدة   - ٥

 متعددة األطرافأو إطار الترتيبات الثنائية 
 "٤" )لفأ(ثانيًا  

 ةمتعددة الجنسي المنشآتمثل  اقتصاديةات مع آيانات من غير الدول وهيئات فاعلة تطوير الشراآ  - ٦
 النقابات العاملة على المستوى القطاعي العالميو

 "٥" )لفأ(ثانيًا  

  ؛"٣" )اءب(ثانيًا  الوضع فيما يتعلق بتصديق أو تنفيذ صكوك منظمة العمل الدولية استعراض  - ٧
 "٤" )لفأ(ثانيًا  المرفق

 )لفأ(ثانيًا  المرفق ؛)لفأ(ثانيًا  الداخلية للهدف اإلستراتيجي للعمالة  اإلدارةتحسين   - ٨

  تطوير المعارف وتقاسمها والمشورة السياسية 
 والتعاون التقني والبرامج القطرية

ووقائع  الحتياجاتقدرة المنظمة على فهم أحسن أهمية آبرى على  االجتماعيةإعالن العدالة  يسبغ . ٤٧
  ؟االحتياجاتهذه  يعّبر إذًا عن كيفف. لها بشكل أفضل االستجابةالمكونة، و الهيئات

فعلى الصعيد العالمي، آما . الوطنيد العالمي والقطري ويالهيئات المكونة على الصع احتياجاتعن  يعّبر . ٤٨
مختلف  يف الطلبات التي تقدم في مناقشات مؤتمر العمل الدولي وفي االحتياجاتهذه  يعّبر عنسبق التوضيح، 

  .لجان مجلس اإلدارة

تعكس  ،لمنظمة العمل الدولية برامج نصف القارة اإلقليمية االجتماعاتوعلى الصعيد القطري، تناقش  . ٤٩
االجتماعات الثالثية التقدم هذه ل األساسية المقدمةوتشرح التقارير . إقليملبلدان عبر آل لالرئيسية  االحتياجات

الهيئات المكونة  لكنها تقدم أيضًا إلى. لتي تتخذها الهيئات المكونة والمكتباإلجراءات ا وحصائل ونتائج المحرز
وتسلط الضوء  بياناتال اوتقدم له ، التي تهم البلدان في اإلقليم،القضايا األساسية للعمل والعمالةمعلومات عن 

لهيئات ا على إعراب مثالخير  قليميةاإل االجتماعات استنتاجاتو. بمقترحات سياسية تقدموت على األمثلة الجيدة
  .طلباتها نعالمكونة 

                               
  :انظر   ١٧

ILO: Strategy for Gender Mainstreaming in the Employment Sector for the implementation of the ILO Action 
Plan for Gender Equality 2008-09 Geneva, 2009, see: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_emp/documents/publication/wcms_103610.pdf. 

ذ   االجتماعية علىأثر إعالن العدالة : العمل الدولي مكتب   ١٨ المي،    اتنفي ة الع امج العمال تراتيجية برن دورة    س ، ٣٠٤مجلس اإلدارة، ال
  .GB.304/ESP/1الوثيقة   ،٢٠٠٩ مارس /آذارجنيف، 
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  اإلقليمالمكتب، حسب  للحصول على دعمملخص أولويات الهيئات المكونة   :٢- ١الجدول 

 أوروبا  المحيط الهادئآسيا و  العربية دولال  نااألمريكت  إفريقيا
ستراتيجيات اسياسات و
 وطنيةالعمالة ال

ةوطنيسياسات العمالة ال عمالة الشباب 
لى برنامج إالمستندة 
 العالميالعمالة 

 وطنيةسياسات العمالة ال 
لى برنامج إالمستندة 
 العالميالعمالة 

إستراتيجيات العمالة  
 الوطنية

الصغيرة منشآتتنمية ال
 والتعاونيات

الصغيرة نشآتتنمية الم 
 وبالغة الصغر

الصغيرة منشآتتنمية ال 
 متوسطةالو

 سياسات سوق العمل سيةالتنافالقدرة اإلنتاجية و 
وخدمات  ةالنشط

 التوظيف
القائم  االستثماربرامج 

 على اليد العاملة
غير  االقتصادب االرتقاء 

 المنظم
معلومات سوق  نظم 

 العمل
 عمالة الشباب معلومات سوق العمل نظم 

تنمية العمالة المحلية   التمويل بالغ الصغر
 والريفية

 مانضالعمالة وال تدريب العمال  
 االقتصادفي  االجتماعي
 غير المنظم

غير  االقتصادالحد من  
 المنظم

ج التنمية المحلية نُه اإلنتاجية التدريب المهني  تنمية المهارات
والقائمة على اليد العاملة 

 البنية التحتية لتطوير

 برامج إعادة التدريب 

معلومات سوق  نظم
 العمل

لية المهارات والقاب   توظيفخدمات ال 
 لالستخدام

سوق العمل معلومات نظم 

تنظيم تدريب على ال  الوظائف الخضراء   رواتباألجور وال  عمالة الشباب
 المشاريع

روح تنظيم المشاريع 
 المرأة لدى

 العمالة لصالح النساء       

 لمتفق عليها فيالثالثية ا واالستنتاجاتلعمالة المثارة في مجال القضايا الرئيسية ل استعراضوضع ولقد  . ٥٠
عواقب  أساليب معالجةقائمة األولويات، يليها  في صدارةعمالة الشباب  ،١٩قليميةاإل الجتماعاتل ةأحدث جول
نمو ل محددة القطاعات التي تتسم بإمكانية عالية -السياسة القطاعية آأولوية  أيضًا برزتو. على العمالة العولمة
وترد في الجدول  .وظائف أآثر وأفضل تلك اإلمكانية من أجل توفيريق العوائق لتحق تذللستراتيجيات او العمالة

  .  مواضيع أخرى فيما بين األقاليم ٢-١

على  الهيئات المكونة احتياجات نللتعبير عالمحرك الرئيسي  هي البرامج القطرية للعمل الالئقو . ٥١
امج العمالة وبين خطط التنمية وآقاعدة عامة، تنسق هذه البرامج بين بر. لها واالستجابة الوطنيالمستوى 

  .٢٠ستراتيجيات العمالة القطريةاستراتيجيات الحد من الفقر واواألهداف اإلنمائية لأللفية و وطنيةال

 الميثاق العالمي لفرص العمل وتنفيذه
 ،٢٠٠٩ هيوني /في حزيران الدولي لعملامؤتمر  اعتمدهالذي  ،تضمن الميثاق العالمي لفرص العمل . ٥٢
وحماية األشخاص وإعادة توازن السياسات لتتمشى مع عملية نمو  سياسات للنهوض بالوظائفوعة من المجم

  .ومع عولمة أآثر عدالة أآثر استدامةشامل و

تدابير  واتخاذلألزمة  تصديها في بناء على طلبها، ،لدول األعضاءل الدعم المكتب قدممنذ بداية األزمة، و . ٥٣
على  بناءلطلب الدول األعضاء و وفقًا ،مرتبطة باألزمة محددةة يسياس هذا الدعم حول تدابير حوروتم. االنتعاش

                               
  .٢٠٠٥بودابست  ؛٢٠٠٦بوسان  ؛٢٠٠٦ برازيليا ؛٢٠٠٧ أديس أبابا ؛٢٠٠٩لشبونة    ١٩
ق    ضمان الجودة فيالمكتب لجراءات إ تعالج   ٢٠ ة للعمل الالئ ة    ًابعض  البرامج القطري د      من التحديات المتعلق ذا األسلوب في تحدي به

ة لكل من الهيئ         الطلب على  ل تصور توقعات واقعي ة والمكتب وإدراج والي   عمل المكتب مث ة بشأن      ةات المكون ة العمل الدولي منظم
األهداف الكمية والمحددة زمنيًا بما  وتجلت صعوبات أخرى في تحديد. آافة أوجه العمل فيسين والمساواة بين الجن االجتماعيالحوار 

ة  البطالة  تدنيأو  المستحدثةعدد فرص العمل اعتبار ويمكن أن يكون مغريًا  .يتمشى مع اإلدارة القائمة على النتائج ، ولكن  هدف بمثاب
ة   رجة عن سلطةخاتعتمد التغييرات في هذه األرقام على عدة عوامل  ة المعني ك هو أن ُتحدد مؤشرات       . الجهات الفاعل ديل عن ذل والب

بناء ومن حيث ، )تحت أية ظروفو( رسات الحسنةالخيارات السياسية المما ارف الهيئات المكونة عنزيادة مععادة من حيث البرامج 
  .ورصدها وتقييمهاوتنفيذها  اتتصميم السياسفي مجال قدرات الهيئات المكونة 
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: وقد شمل ذلك جميع مجاالت برنامج العمل الالئق، أي. القطرية للعمل الالئق برامجالفي  األولويات المحددة
  .٢١العمالة والحماية االجتماعية ومعايير العمل والحوار االجتماعي

نحو عدد من الدول األعضاء  اتجه، ٢٠٠٩في النصف الثاني من عام  مقًالما أخذت آثار األزمة تزداد عو . ٥٤
باالستناد والتصدي لألزمة،  االنتعاشمن تدابير  أآثر تكامًالمجموعة  استحداثلطلب المساعدة من أجل المكتب 

المواثيق " يههذا الطلب فتح المجال لما أُُطلق عل أتاحوقد . مجموعة سياسات الميثاق العالمي لفرص العمل إلى
  .في ذلك االجتماعيون والشرآاءحكومة الإذا رغبت  - "لفرص العمل الوطنية

 بالمكتب ترتيبات خاصة العمل الدولي كتب، أدرج المدير العام لممساعدةللطلب المتزايد على ال استجابةو . ٥٥
هداف األن ، لتعزيز العمل المتسق والمنسق على نطاق المكتب فيما بي٢٠٠٩ نوفمبر /تشرين الثانيفي 
متابعة فعالة  تحقيقوعدم التمييز، بغية  بين الجنسين المتعلقة بالمساواةوالقضايا المشترآة  األربعة ستراتيجيةالا

تقديم مساعدة متكاملة على والهدف من هذه الترتيبات هو دعم قدرة المكتب . للميثاق العالمي لفرص العمل
   .٢٢قطري، خاصة على المستوى الالمكونة لهيئاتل

للمبدأ الذي يتضمنه  لموسلمكتب، التطبيق المباويشكل الميثاق العالمي لفرص العمل والترتيبات الخاصة  . ٥٦
برنامج العمل الالئق هي ستراتيجية األربعة لالوالذي ينص على أن األهداف ا االجتماعيةإعالن العدالة 

  ". ومتكافلة متالزمة ومترابطة"

 

                               
اق  الستراتيجية إلنفاذ ا :والعمالة االقتصاديةمؤتمر عن األزمة المتابعة مناقشة وقرارات : العمل الدولي مكتب   ٢١ المي ل ميث فرص  الع

  .GB.306/3/1الوثيقة  ،٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني، جنيف، ٣٠٦، مجلس اإلدارة، الدورة العمل
تة    ًاشفوي لمجلس اإلدارة، عرضًا ٢٠١٠ مارس/ آذارورة في د االجتماعيةلجنة العمالة والسياسة  قدمت   ٢٢ ومناقشة مع المنسقين الس

 . المعينين
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  ٢الفصل 

  العمالة وتحدياتهاتوجهات 
، ثم مر بفترة من النمو القوي نسبيًا في الفترة ٢٠٠١في عام  طفيفتعرض االقتصاد العالمي النكماش  . ٥٧
وخلق فرص العمل  يادة الكبيرة في مستويات المعيشةالتي شهدت استمرار الز ،٢٠٠٧عام و ٢٠٠٢عام  بين

لم يتحول على الصعيد  لي اإلجماليالجيد في الناتج المح غير أن هذا النمو. والحد من الفقر في عدد من البلدان
وقبل وقوع األزمة المالية . العالمي إلى زيادة مالئمة في نمو العمالة وتقليل مواطن العجز في العمل الالئق

استمرارية مواطن العجز  على اإلشارة إلىمنظمة العمل الدولية  دأبت، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ فترةواالقتصادية في ال
 .١الة وفقر العاملين والعمالة في القطاع غير المنظم وغير ذلك من المؤشراتفي العمل الالئق من حيث البط

  ". أزمة سابقة لألزمة"أنها تشهد على هذه الفترة  صفتلوآانت األرقام آبيرة بالقدر الكافي 

 السابق، استنادًا إلى العمل "األزمة السابقة لألزمة"هذه في الرئيسية  التوجهاتويلخص هذا الفصل  . ٥٨
إجراء لكن قبل . تحديثًا دوريًاالعمالة العالمية وحدثها  توجهاتالذي حدد  -به المكتب  اضطلعر الذي والمتكر

وبالتالي تمهيد  -العمالة والتحديات التي تطرحها  توجهاتعن النمو على المدى األطول وعن  دراسة استقصائية
انكماش في عدة  أشدوجزة عما أصبح يورد هذا الفصل لمحة عامة م - الطريق للفصول المواضيعية التالية 

  . عقود، ويتناول استجابة السياسة العامة لهذا التحدي المباشر

  واستجابة السياسة العامة ٢٠٠٨االنكماش االقتصادي العالمي لعام 
بالرغم من المستويات غير المسبوقة من تدخل الجهات وذلك بأسواق العمل،  بالغًاألحقت األزمة ضررًا  . ٥٩

تسجيل  منظمة العمل الدولية النماذج االقتصادية القياسية لتوجهاتين أحدث األرقام المستقاة من وتب. العامة
  . أثر ما لحق من ضرر بأسواق العمل في شتى أنحاء المعمورةتالشي انتعاش طفيف مع 

سيولة في الستجابة لألزمة هو تعزيز الطلب الفعلي وضخ لال السياسات العامةوآان أحد أهم عناصر  . ٦٠
لعمالة في عام ل األثر المتوسطوقدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أن . القتصاد العالميا

في  ١٫٤و ٠٫٨من بين البلدان األعضاء في المنظمة، ما بين  تناولته الدراسة بلدًا ١٩في  سيتراوح ٢٠١٠
وفي حالة بلدان مجموعة العشرين، تنبأ . ماليين وظيفة ستحمى أو ستنشأ ٥٫٥إلى  ٣٫٢المائة، أي ما مجموعه 

 حفظتمليون وظيفة أنشئت أو  ١١ماليين و ٧ما بين : لعمالةا على تأثير أآبر بشكل طفيفبمكتب العمل الدولي 
مجموعة في المائة من إجمالي البطالة في بلدان  ٤٣إلى  ٢٩وهذا يضاهي ما نسبته من . ٢٠٠٩في عام 
ابير المحفزات المالية والجهود المبذولة للحفاظ على التدفق العالمي لرأس أحدثت تد وبعبارة أخرى،. العشرين

 .٢أعلى بكثير في هذه البلدان البطالةمستويات  تالمال فارقًا؛ فمن دونها لكان

آونها مفيدة وأساسية، أن تخفف من انخفاض الناتج تخفيفًا  رغموال يمكن الستجابات السياسات المالية،  . ٦١
ويعزى ذلك جزئيًا إلى أن انخفاض االستثمار الخاص وطلب . العمل وسوقعن نتائج العمالة آليًا، بغض النظر 

تسجيل انتعاش مستدام ما لم يسجل طلب  بالتالي ال يمكنف. أآبر بكثير من المحفزات المالية هوالمستهلك 
  . عامةوهناك آذلك حدود واضحة للمديونية ال. المستهلك واالستثمار الخاص انتعاشًا مستدامًا

                               
ر   ١ قخاصة،  انظ ل الالئ ق : العم ي األف ة ف تراتيجية ماثل ديات اس ابعة    تح دورة الس دولي، ال ل ال ؤتمر العم ام، م دير الع ر الم ، تقري

  . ٢٠٠٨والتسعون، جنيف، 
دراسة استقصائية عن استجابات سياسات العمالة والحماية االجتماعية : لناس وتعزيز فرص العملحماية ا :مكتب العمل الدولي   ٢

مؤتمر قمة قادة مجموعة ى لإتقرير مكتب العمل الدولي المقدم على الصعيد القطري في التصدي لألزمة االقتصادية العالمية، 
  .)٢٠٠٩جنيف، ( ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول ٢٥ -  ٢٤رغ، تسبيالعشرين، ب
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تدعمها مبادرات  ةاالجتماعي حمايةواستجابت الحكومات آذلك بطائفة واسعة من سياسات العمالة وال . ٦٢
عن التدابير  دراسة استقصائيةوبطلب من مجموعة العشرين، أجرى مكتب العمل الدولي . الحوار االجتماعي

الدراسة  توشمل .٢٠٠٩٣ومنتصف عام  ٢٠٠٨ألزمة ما بين منتصف عام لالجديدة المتخذة للتصدي 
بلدًا، بما فيها جميع بلدان مجموعة العشرين وبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان  ٥٤ االستقصائية
  . تواتر التدابير التي أعلنتها البلدان المشمولة في العينة ١-٢ويعرض الجدول . االقتصادي

  لدان المشمولة في العينة في الفترة ألزمة في البلتواتر التدابير المتخذة للتصدي   :١- ٢الجدول 
  ٢٠٠٩ هيولي /تموز ٣٠و ٢٠٠٨منتصف  بين

  دعم الباحثين عن عمل والوظائف   - ٢)في المائة(  العاملة اليدحفز الطلب على   - ١
  والعاطلين عن العمل

)في المائة(

 63.0  للتدريبتدابير إضافية 87.0  مالية إضافية على البنية التحتية إنفاقات

 46.3  زيادة قدرة خدمات االستخدام العامة 33.3  مع معايير العمالة   - 

 27.8  تدابير جديدة للعمال المهاجرين 29.6  اتية للبيئة ؤمع معايير م  - 

 27.8  خفض ساعات العمل 24.1  العمالة العامة 

تدريب والعمل بعضالمع المترافقة ئية البطالة الجز51.9  برامج العمالة الجديدة أو الموسعة المستهدفة
  الوقت

27.8 

 14.8  خفض األجور 74.1  الحصول على قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

الحصول على عطاءات عامة للمنشآت الصغيرة 
  والمتوسطة 

 31.5  توسيع نطاق إعانات البطالة 9.3

وخفض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  اإلعانات المقدمة
  المفروضة عليهاالضرائب 

 33.3  تدابير إضافية للمساعدة والحماية االجتماعيتين 77.8

    الحوار االجتماعي والحقوق في العمل  - ٤    توسيع نطاقي الضمان االجتماعي واألمن الغذائي  - ٣

 59.3  األزمة  مواجهة استشارات بشأن استجابات29.6  خفض ضريبة الضمان االجتماعي 

 35.2  اتفاقات على المستوى الوطني 53.7  تحويالت نقدية إضافية

 11.1   ةالقطاعي ياتاتفاقات على المستو37.0  الصحية اإلعاناتزيادة فرص الحصول على 

 3.7  االتجار باأليدي العاملة  لمكافحةتدابير إضافية 44.4  الشيخوخةتغييرات على معاشات 

 3.7  عمل األطفال  لمكافحةتدابير إضافية 33.3  نى لألجورتغييرات على الحد األد

 22.2  تغييرات على تشريع العمل14.8  تدابير جديدة لحماية العمال المهاجرين 

 13.0  تفتيش العمل /زيادة قدرة إدارة العمل16.7  اإلعانات الغذائية  اعتماد

  22.2  دعم جديد للزراعة 

  .٢٠٠٩ مكتب العمل الدولي، قصائية أجراهادراسة است: المصدر

في المائة تقريبًا من  ٩٠فقد أبلغت . واالستثمار في البنية التحتية هو تدبير االستجابة األآثر استخدامًا . ٦٣
استخدام عن بلدًا،  ٥٤مكتب العمل الدولي والبالغ عددها  التي أجراها المشمولة في الدراسة االستقصائيةالبلدان 

معايير واضحة لخلق فرص  تضمن ثلثهايوي البنية التحتية آاستجابة من استجابات السياسة العامة، االستثمار ف
في النمو لتحقيق س ساألي سوهو ير ،يكون لهذا التدبير أآبر أثر مضاعف من بين سائر التدابير وقد. العمل

تدبير إلحداث الفارق عندما يكون لألمر بالطبع بالنسبة لهذا ال ًاحاسم أن يكون التنفيذ السريعمن شأن و. المستقبل
  . الشأن األعظم

الضرائب، هو الفئة  وخفضوالدعم المالي المقدم للمنشآت، من خالل الحصول على القروض واإلعانات  . ٦٤
. الدراسة االستقصائيةبلدان مشمولة في ثالثة من آل أربعة  تلجأ إليهابين التدابير، إذ من الثانية األآبر أهمية 

توسيع والتدابير ما بين إعادة هيكلة الديون وإعادة بناء رؤوس أموال المصارف ونظم الضمان العامة وتتراوح 

                               
  .المرجع نفسه   ٣
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تستهدف عادة المنشآت الصغيرة  آل هذه التدابير - حادًا من قبل المصارف العامةنطاق االئتمان توسيعًا 
  . والمتوسطة

توسيع نطاق الطلب اإلجمالي، وبالتالي يرًا على بآ ان ترآيزًاوهاتان المجموعتان من التدابير ترآز . ٦٥
 المعّرفطاقم األدوات الموحد لجانب العرض، المقصود بهاتين المجموعتين ليس و. العاملة اليدالطلب على 

مجموعة أوسع  المقصود هو ، لكنخالل التدريب والتفعيلمن لسوق العمل على أنه السياسات السلبية والنشطة 
األساسية  القضيةن أوهذا األمر مناسب ويعكس إدراك الحكومات . على جانب الطلبنطاقًا تشدد تشديدًا آبيرًا 
  . االفتقار إلى الطلب يفي االنكماش الراهن ه

والتدابير الثالثة التالية األآثر تواترًا هي برامج التدريب والتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات  . ٦٦
  . ت النقديةالعمال والحماية االجتماعية من خالل التحويال

  ): ٢- ٢الجدول . (بين البلداناختالفًا آبيرًا نمط االستجابات  ويختلف . ٦٧

توسيع نطاق الحماية االجتماعية ل، في المتوسط، المتوسط تدابيرو المنخفضاتخذت البلدان ذات الدخل  
 دعم سياسات سوق العمل؛ ل هامنأآثر 

أآثر ترآيزًا  والدخل المرتفع هذات بلدان المه ي تستخدذال ،السياسات مزيج، فإن من ذلك على النقيض 
 العاملة من خالل الحفز المالي وسياسات سوق العمل؛  اليدعلى حفز الطلب على 

اتخذت البلدان ذات الدخل المنخفض مبادرات بشأن السياسة العامة أقل من البلدان ذات الدخل المتوسط  
 . عواملال ، وغيرها منوالقدرات الموارد علىوالمرتفع، مما يشير إلى وجود قيود 

  فئة ولكل مجموعة دخل من البلدان لتدابير لكلا عدد متوسط  :٢- ٢الجدول 

  ًا ـعينة البلدان وفق
  لمجموعة الدخل

لطلب على حفز ا
  يد العاملةال

دعم الوظائف والباحثين عن 
  العمل والعاطلين عن العمل

توسيع نطاقي الحماية 
 ياالجتماعية واألمن الغذائ

الحوار االجتماعي 
  والحقوق في العمل

  مجموعال 

 7.2  2.91.22.30.8  )١٠(الدخل المنخفض 

 10.7  3.82.33.21.4  )١٠(أدنى دخل متوسط 

 10.9  3.92.92.51.6  )١٧(أعلى دخل متوسط 

 12.2  4.43.72.31.8  )١٧(الدخل المرتفع 

 10.3  3.82.52.61.4  المتوسط

  .٢٠٠٨مكتب العمل الدولي،  دراسة استقصائية أجراها: المصدر

، خاصة في آسيا وأمريكا الالتينية، دروسًا من األزمات المالية السابقة وآانت عديدة بلدان تواستخلص . ٦٨
وخفضت وخفضت التضخم  سلموهذه البلدان التي حققت مواقف مالية أ. للتعامل مع الصدمة نسبيًا أآثر استعدادًا

خاذ ات على ر قدرةثات ووسعت نطاق تغطية الحماية االجتماعية، بدت أآيالمديونية الخارجية وزادت االحتياط
  . وأحسن استعدادًا التخاذها إجراءات سريعة

نطاقها استنادًا  ووسع الموجودةأن العديد من البلدان أعاد توجيه البرامج  وهيوهناك نقطة هامة أخرى  . ٦٩
أفضل وهذا يعني أيضًا أن البلدان التي لديها مؤسسات أآثر تطورًا آانت . ية والمؤسسية القائمةإلى القدرة التقن

  . على االستجابة وتوسيع نطاق البرامج قدرة

  لدولية لألزمة على الصعيد الوطنياستجابة سياسة منظمة العمل ا
وقدم المكتب دعمًا آبيرًا . طة تمامًاتدابير نشالمكونة استجابة لألزمة  الهيئاتآانت التدابير التي اتخذتها  . ٧٠

في المشورة الخاصة  ؛٤استجابة لطلبات معينة القطريصعيد العلى : المكونة على مستويات مختلفة للهيئات
على الصعيد العالمي، بالعمل مع األمم المتحدة بناء القدرات؛ أنشطة بالسياسة العامة على الصعيد اإلقليمي و

                               
وهي متاحة . سريعة تقييماتب على سبيل المثال، قامت إندونيسيا وباآستان وبنغالديش والصين والفلبين وفيتنام وآمبوديا والهند   ٤

  . www.ilo.org/asia/whatwedo/events/lang--en/WCMS_101739/index.htm : أيضًا على الموقع
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وأقيمت أيضًا مجموعة من الحوارات  .٥راف، باإلضافة إلى مجموعة العشرينومؤسسات أخرى متعددة األط
 واستنادًا إلى .٦داخل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي دعمتها وثائق البحث الصادرة عن المكتب وإسهاماته

 المعنونة الوثيقة ٢٠٠٩ هيوني /حزيراناألنشطة والمناقشات المختلفة، اعتمد مؤتمر العمل الدولي في  جميع هذه
  .ميثاق عالمي لفرص العمل: االنتعاش من األزمة

ل بالعمل يدًا في يد للمساهمة في نجاح العم أصحابل ومنظمات اوتعهدت الحكومات ومنظمات العم . ٧١
المكونة التي تطلب الدعم من  الهيئاتالميثاق العالمي لفرص العمل، آما أعرب المكتب عن التزامه بمساعدة 

دول ـي الجـاسة العامة التي اتخذتها الحكومات، آما لخصت فيوباإلضافة إلى استجابات الس .أجل تنفيذ الميثاق
، شرعت منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في االنخراط في الحوار االجتماعي مع الحكومات ١-٢

ميثاق البشأن الدليل اإلرشادي ألصحاب العمل ونشرت المنظمة الدولية ألصحاب العمل . استجابة لألزمة
وأصدر االتحاد الدولي لنقابات . بفترة وجيزة ٢٠٠٩ يونيه /في حزيران اعتماده بعد ،عمللفرص الالعالمي 

 ،استخدام الجوانب المختلفة من الميثاق والترويج لها بشأنتعميمًا يقدم اإلرشاد  ٢٠٠٩أغسطس  /العمال في آب
مية، فضًال عن اللجنة االستشارية لنقابات العمال، التابعة لجميع المنظمات التابعة له واالتحادات النقابية العال

  . لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

الميثاق العالمي لفرص العمل إلى مجلس  نفاذإلوفيما يتعلق بالمكتب، قدم تقرير بشأن استراتيجية المكتب  . ٧٢
ترتيبات " ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني ٦م في وأعلن المدير العا .٢٠٠٩٧نوفمبر  /اإلدارة في تشرين الثاني
". الميثاق العالمي لفرص العمل إنفاذالمكونة لمنظمة العمل الدولية من أجل  الهيئاتالمكتب الخاصة لدعم 

وتنشئ هذه الترتيبات مجموعة واضحة من آليات التنسيق واإلدارة المؤقتة من أجل زيادة قدرة المكتب على 
تحسين حشد و حشد المواردووتتراوح هذه المهام ما بين البحث . نة على تنفيذ الميثاقالمكو الهيئاتمساعدة 

لدول األعضاء التي ترغب في أن تستخدم الميثاق المقدم ل اسة العامة والتعاون التقنييالمشورة بشأن الس
  .مجموعة العشرينعملية ل هتحقيق ما يتوقعالتنسيق العام، بما في ذلك بشأن  ، وما بيناستخدامًا متكامًال

  ٢٠١٠اآلفاق االقتصادية في بداية عام 
عالمي استقر وأنه بدأ في االنتعاش، الأن االقتصاد على  ٢٠٠٩في خالل عام  دالئلعلى الرغم من ظهور  . ٧٣

  : ما فتئت منظمة العمل الدولية تشدد على ما يلي

 ؛ ضعيفةاآلفاق االقتصادية ال تزال  

وهي رسالة أساسية في الميثاق العالمي  -قة للبطالة ستستغرق وقتًا طويًال العودة إلى المستويات الساب 
 ؛ معالجتهايساهم الميثاق في لفرص العمل، وواحدة من األمور التي يؤمل في أن 

 غي أن تسحب في وقت سابق ألوانه؛تدابير الحفز المالية ال ينب 

 توجيهمان وضع تدابير حفز مالية أفضل بغية ينبغي بذل المزيد من الجهود، خالل مرحلة االنتعاش، لض 
 . من جهود اإلنفاق إلى سياسات العمالة والحماية االجتماعية الفعالة قدر آاٍف

هو أن  ،بل سيكون بطيئًا وسيستغرق وقتًا طويًال قاد بأن االنتعاش لن يكون سريعًاومن أهم األسباب لالعت . ٧٤
 نمثقال الكبرى،لمتحدة وغيرها من االقتصادات المتقدمة قطاعي األعمال واألسر المعيشية في الواليات ا

وسيستغرق األمر وقتًا إلعادة التوازن لميزانيات المصارف وإصالح ميزانيات . ثروات هائلة وقد فقدابالديون 
يعاني أسوأ األسر المعيشية في بلدان تحمل فيها المستهلكون ما يزيد على طاقتهم وآان مجال اإلسكان فيها 

                               
  . ١انظر الشرح في الفصل    ٥
، جنيف، ٣٠٤، مجلس اإلدارة، الدورة استجابة العمل الالئق: األزمة المالية واالقتصادية: يمكتب العمل الدولل، امثعلى سبيل ال   ٦

مكتب العمل  /المعهد الدولي للدراسات العماليةوثيقة الحقًا بعنوان ونشرت هذه ال. GB.304/ESP/2، الوثيقة ٢٠٠٩مارس  /آذار
آانون ، اتجاهات العمالة العالمية: ؛ مكتب العمل الدولي)٢٠٠٩جنيف، (، استجابة العمل الالئق: األزمة المالية واالقتصادية: الدولي
والعمالة  العاملين بطالة وأثر األزمة على الفقراءتتضمن سيناريوهات الرتفاع معدالت الو، )٢٠٠٩جنيف، (، ٢٠٠٩يناير  /الثاني

مكتب العمل  ؛)٢٠٠٩جنيف، (، ٢٠٠٩مارس  /للمرأة، آذاراتجاهات العمالة العالمية بالنسبة : المستضعفة؛ مكتب العمل الدولي
يناير لتراعي  /ون الثانيتحديث طبعة آان ،)٢٠٠٩جنيف، ( ٢٠٠٩مايو / آخر المستجدات في اتجاهات العمالة العالمية، أيار: الدولي

  . توقعات النمو االقتصادي المنقحة بالخفض وبيانات سوق العمل الوطني المنشورة حديثًا
استراتيجية إنفاذ  :العمالةأزمة متابعة مناقشة المؤتمر والقرارات الصادرة عنه بشأن األزمة االقتصادية و: مكتب العمل الدولي   ٧

  . GB.306/3/1، الوثيقة ٢٠٠٩ نوفمبر /، تشرين الثاني٣٠٦جلس اإلدارة، الدورة ، مالميثاق العالمي لفرص العمل
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وفي الواقع، تبين التجربة التي مرت بها اليابان في فترة التسعينات من القرن الماضي أن هذا األمر قد  .٨ظروف
على تسجيل انتعاش  تدل إشارات بعد م تكن قد ظهرت أي، ل٢٠٠٩أواخر عام  وبحلول .٩يستغرق وقتًا طويًال
التي تتخذها  يةزيحفتتدابير الال حصرية وليدالمسجل فقد آان بصورة شبه نمو ال ًا آانوأي. اقتصادي مستدام ذاتيًا

  . بذل الجهود من أجل تعزيز الطلب اإلجماليالحكومات أن تواصل  يدعو إلى ضرورةالحكومة، وهذا سبب هام 

لالستجابة لألزمة، من شأن إذآاء الوعي واستخدام الميثاق  نشطةتدابير  عديدة بلدان توفي حين اتخذ . ٧٥
أآثر بعد األزمة تكون  لفترة ماعلى تعزيز االنتعاش وصوغ سياسات عامة  ادالعالمي لفرص العمل أن يساع

  . ن السياسات العامة التي سبقت األزمةمتوازنًا  تكامًال وأحسن

ق الزمني في انتعاش سوق هدف خفض الفار فلعله يكونمن بين سائر أهداف الميثاق،  برز هدفوإن  . ٧٦
. للدول األعضاء والشرآاء االجتماعيين الراغبين في تنفيذ الميثاق المساعدة ةالعمل الدولي نظمةقدم متو. العمل

أن تأخذ بعين االعتبار أهمية الميثاق العالمي لفرص العمل في بيئاتها  من لدول األعضاء بدورهال بد الو
  .١٠الوطنية

  العمالة وتوجهاتالنمو األطول أمدًا 
في المائة للعام  ٤٫٤، بمعدل ٢٠٠٧وعام  ٢٠٠٠ام في الفترة بين ع ،المحلي اإلجمالي العالمي الناتجنما  . ٧٧

وعام  ١٩٩٠في المائة للعام الواحد في الفترة بين عام  ٣٫١الواحد، متخطيًا بكثير معدل النمو العالمي الذي بلغ 
 قاده مستدامغير  بفعل انتعاشبقدر آبير مدفوعًا  ٢٠٠٨عام  أزمةمعدل النمو المرتفع الذي سبق آان و. ٢٠٠٠
 ٧ بنسبة قاربت -منقطع النظير في االقتصادات الناشئة والنامية تاريخي ونمو  ك في الواليات المتحدةاالستهال
 "فك االرتباط" من حيثونوقشت أنماط النمو العالمي . ٢٠٠٧وعام  ٢٠٠٢ما بين عام  في المتوسط في المائة

   .رورة على البلدان المتقدمةألقطاب وال يعتمد بالضاة تعددممصادر النمو  أآثر ، وهو مصدر منمثًال

ففي الفترة بين أوائل التسعينات . نمو العمالة في أغلب األقاليمبهذه الفترة من التوسع االقتصادي  ترافقتو . ٧٨
  . في المائة ٣٠يقارب  ل، نمت العمالة بمعد٢٠٠٧وعام 

آما بينت األحداث ، هي السبب الرئيسيبيد أن أوجه الخلل العالمية المستمرة والمتراآمة بمرور الوقت  . ٧٩
النمو السريع لالقتصاد العالمي، الذي قام على الحفاظ على مستويات عالية من  فياألخيرة بوضوح تام، 

 عاليةاالستهالك و متدنيةالبلدان االستهالك الذي تموله الديون في الواليات المتحدة ودعم النمو ثنائي الرقم في 
  . ٢٠٠٨في عام  انحل بطريقة مذهلةهو دمج غير مستدام التصدير، التي تضرب الصين المثل عليها؛ و

لى المواد إنمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة السابقة لألزمة  استندوفي بعض البلدان النامية،  . ٨٠
ورأى . ارتفاع محدد من الخارج في أسعارها العالميةلى إمنخفضة، والمحلية ال المضافة قيمةال ذات المستخرجة
الهيكلية  تحويالت، لكنها أثبتت أنها تلحق الضرر بتنمية الصادرات المصنعة وبالذه النتائج جيدةالبعض أن ه

 .١١في صميم التنمية في الواقعبل  -ة التي تقع في صميم خلق العمالة المنتجة والمستدامة ّسامال

في   ل الصافيةمن خالل تدفق رؤوس األموار وتستثمر األقاليم والبلدان التي لديها فائض في االدخا . ٨١
 بمرحلةواألقاليم التي تعاني عجزًا في االدخار في االقتصادات التي تمر . البلدان التي تعاني عجزًا في االدخار

من خالل تدفقات سوق رؤوس األموال  المالية تلبي احتياجاتها ،االنتقال وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء
ئة من الناتج المحلي اإلجمالي على التوالي، ومن خالل االستثمار في الما ٦في المائة و ٨التي تبلغ  ةالدولي

وبلغت تدفقات . في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي على التوالي ٣٫٤في المائة و ٥األجنبي المباشر الذي يبلغ 
دمة في مستخأمريكي تريلون دوالر  ١٫٢ تصل إلىالبلدان النامية أآبر قدر لها ل إلى الخاصة رؤوس األموال

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في  ٨أي ما يساوي حوالي ( ٢٠٠٧االستثمار األجنبي المباشر في عام 

                               
  . ٢٠٠٨الصادرة عن صندوق النقد الدولي، تقدم تقارير عن ذلك منذ عام  ،World Economic Outlookآانت مجلة     ٨
  :انظر   ٩

R. Koo: The Holy Grail of macroeconomics: Lessons from Japan’s great recession (Chichester, John Wiley and 
Sons, 2009). 

، جنيف، ٣٠٦، مجلس اإلدارة، الدورة اتساق السياسات والتنسيق الدولي: الميثاق العالمي لفرص العمل: مكتب العمل الدولي   ١٠
  . GB.306/WP/SDG/1، الوثيقة  ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني

  :قتصادي من خالل التنمية الصناعية، انظربشأن األهمية المستمرة للتنوع اال   ١١
www.wider.unu.edu/home/news/en_GB/Highlights-january. 
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وسيتعين على األقاليم والبلدان . حافظات األسهم الماليةتدفقات في  أمريكيمليار دوالر  ١٣٩، و)النامية البلدان
أآثر استدامة في المستقبل، وهي توصية  ًامحلي لتحقق نموالتي تعاني عجزًا في االدخار أن تعزز ادخارها ال

مجموعة العشرين في اجتماعهم في  قادةرئيسية من توصيات الميثاق العالمي لفرص العمل، وقضية سلم بها 
  . مستدامالمتوازن والقوي وال النمو تسبرغ، عندما وافقوا على إطاريب

أسس ضعيفة ولم يكن  قام على ٢٠٠٧-٢٠٠٢لفترة هي أن النمو المرتفع المسجل في ا وخالصة القول . ٨٢
وتتنوع التجربة فيما وراء التوجهات . منتج ومستدامفرص العمل بشكل اتيًا على الصعيد العالمي لخلق ؤم

وفهم هذا . من األنواع الفقر بشكل أآثر فعالية من غيره ويحد منخلق فرصًا للعمل يبعض أنواع النمو : العالمية
 . رآيز األساسي الراهن ألبحاث المكتباألمر هو محل الت

 تحديات السياسة العامة
 ؟ ونمو الناتجبين العمالة  ًافيضع يبدوسبب الكامن وراء الرابط الذي الما  
 ؟هآيف يمكن استدامة النمو وزيادة محتوى العمالة في 
 ؟ المستحدثةجودة الوظائف  حساب من دون أن يتم ذلك علىآيف يمكن تحقيق زيادة محتوى العمالة في النمو  
 آيف يمكن إعادة التوازن ألنماط االدخار والعجز لمصلحة النمو الذي يقوده االستهالك؟ 
 .بالتفصيل الموضوعهذا  ٣الفصل  ناقشيما الذي يعنيه وضع العمالة في صميم السياسة العامة لالقتصاد الكلي؟  

  التوجه الرئيسي هو العولمة
 الترابطمدى تزايد  من بينها أمور  علىًالالية العالمية واالنكماش االقتصادي مثاألزمة الما قدمت . ٨٣

وفي الواقع، تتأثر جميع التوجهات التي نوقشت في هذا الفصل، . العولمة: ، الذي تصوره آلمة واحدةاالقتصادي
. التي تصحبه الكبرىافسة االقتصادي والمن ترابطتأثرًا عميقًا بال ،١٢استثناء التوجهات الديموغرافية احتمالمع 

، تؤثر على مستوى العمالة وجودتها تأثيرًا إيجابيًا وسلبيًا ٦على سبيل المثال، آما ُتناقش في الفصل  فالتجارة
ومنظمة التجارة العالمية،  ةالعمل الدولي منظمةوآما تبين دارسة حديثة مشترآة أجريت بين  .١٣على حد سواء

قوض افتراض أن العولمة وعدم التنظيم هما عالمان ا يممقتصاد غير المنظم، فإن التجارة تؤثر أيضًا على اال
  . غير المستقرةويذآر زيادة الضغط التنافسي غالبًا آعامل من عوامل زيادة العمالة  .١٤منفصالن

في  غالبية التحديات الواردةالذي يطرح األآبر بالتالي التوجه الرئيسي  تطبيقهاوتشكل ظاهرة العولمة و . ٨٤
إلى دعم إعداده في األصل هذا التقرير برمته في الواقع نتيجة لهذه المالحظة، إذ يعزى قد أعد و. ا الفصلهذ

 في المقام األولوال بد . ٢٠٠٨المكونة لإلعالن بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة في عام  الهيئات
ن مع وجود العولمة تحمل آل هذه التحديات لك ؛١٥التصدي لتحديات السياسة العامة على الصعيد الوطني من

ال  العولمة مسيرةاللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة على أن  وشددت. واضحًا بعدًا فوق وطني
آلمات  ذهوه - الترابطفوائد  عن ما دام عدد آبير جدًا من الناس مستبعدًا، مهما آانت فوائدها، ايمكن استدامته
  . ٢٠٠٨لما حدث في عام  متبصرة نظرًا

  العاملة ىالتوجهات الديموغرافية وتوجهات القو
في  في المائة ١٫٣بمعدل سنوي بلغ  ٢٠٠٨إلى عام  ١٩٩٨زاد عدد سكان العالم في الفترة من عام  . ٨٥

ومن المتوقع أن يظل هذا المعدل العالمي . نسمة مليارات ٦٫٨مليارات نسمة إلى  ٦، مرتفعًا من زهاء المتوسط
وسجل . ٢٠١٥في المائة في المتوسط حتى عام  ١٫٢بمعدل سنوي يبلغ  -نمو السكان من دون تغيير تقريبًا ل

في  ٢٫٥(في أفريقيا جنوب الصحراء  ٢٠٠٨-١٩٩٨خالل الفترة ذاتها في المتوسط معدل للنمو السكاني  ىأعل
وزاد ). في المائة ١٫٧(وجنوب آسيا  )في المائة ١٫٧( أفريقياوشمال ) في المائة ٢٫٢(والشرق األوسط ) المائة

في نفس في المتوسط في المائة  ٠٫٧بي بمعدل سنوي بلغ وعدد السكان في االقتصادات المتقدمة واالتحاد األور

                               
اإليدز عبر الحدود أو الزيادة  /في الحسبان انتشار فيروس نقص المناعة البشرية مثًال إذا أخذنا: مع ذلك يمكن الجدل بنقيض ذلك   ١٢

   .تي، فهي أمور ال صلة لها في حد ذاتها بالعولمةياالتحاد السوفي الحادة في معدل الوفيات التي واآبت انهيار
 .WTO–ILO: Trade and employment: Challenges for policy research (Geneva, 2007):  انظر   ١٣
 .WTO–ILO: Globalization and informal jobs in developing countries (Geneva, 2009):  انظر   ١٤
  ). ٢٠٠٤جنيف، (، اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة توفير الفرص للجميع: عولمة عادلة  :مل الدوليمكتب الع   ١٥
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ومن المتوقع أن تسجل معدالت النمو السكاني انخفاضًا طفيفًا في جميع األقاليم . الفترة الممتدة على عشر سنوات
) التحاد األوروبيا من خارج(، فيما عدا في وسط وجنوب شرق أوروبا ٢٠١٥عام و ٢٠٠٩عام  بينفي الفترة 
في المائة سنويًا في  ٠٫١ بلغمن متوسط (الدول المستقلة، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو السكاني  ةوفي رابط

وسوف تواصل  ).في المائة على مدى السنوات الست التالية ٠٫٣ إلى، ٢٠٠٨عام و ١٩٩٨عام  بينالفترة 
في المائة، فيما سيظل النمو السكاني  ٢٫٤ بمعدل يبلغمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء تسجيل أسرع نمو للسكان، 

  . في المائة ٠٫٥ بمعدل يبلغفي االقتصادات المتقدمة وفي االتحاد األوروبي،  هو األدنى

أعلى  تقعمثل الصين، حيث  ويشكل السكان المسنون باعث قلق خاص لالقتصادات المتقدمة، ولبلدان . ٨٦
وبالرغم . السكان في سن العمل على عاتق عدد متناقص منللخدمات الصحية واالجتماعية  على اإلطالقتكلفة 

وية نقاط مئ ٦٫٥بمقدار ) بالسكان في سن العملالمسنين مقارنة النسبة بين األطفال و( اإلعالةمن انخفاض نسبة 
، فقد ارتفعت في االقتصادات المتقدمة نتيجة ٢٠٠٨إلى عام  ١٩٩٨ام على الصعيد العالمي في الفترة من ع

طول العمر وانخفاض معدل  رجحانزيادة  ٣- ٢ويبين الجدول . العاملة زيادة أعداد آبار السن خارج القوىل
حتى عام  اإلعالة، آما يتنبأ بمعدالت ٢٠٠٨إلى عام  ١٩٩٨المواليد في البلدان المتقدمة في الفترة من عام 

، ٢٠١٥عام و ٢٠٠٩عام  بينفي جميع األقاليم في الفترة  إعالة المسنين، فمن المتوقع أن يرتفع معدل ٢٠١٥
  . غير أنه من المتوقع أن تسجل أآبر زيادة على اإلطالق في االقتصادات المتقدمة

يرد ذلك في  وترتبط التوجهات الديموغرافية ومشارآة القوى العاملة والضمان االجتماعي فيما بينها، آما . ٨٧
، على العديد من األطفال بدء العمل في تحويل المداخيلفي غياب : "تقرير صدر حديثًا عن مكتب العمل الدولي

وإن ألحق ذلك  -وعلى آبار السن من العمال االستمرار في العمل حتى سن متأخرة من حياتهم  -سن مبكرة 
ومن ثم، فإن توسيع نطاق الضمان االجتماعي . يتهمالفئتين من السكان وإن انخفضت إنتاج هاتينالضرر بصحة 

حتى  هوتبين الحسابات أن. ليوفر التغطية األساسية للجميع على األقل هو تحد أساسي من تحديات السياسة العامة
  .١٦"البلدان النامية يمكنها تحمل أعباء بعض نظم الضمان االجتماعي بتغطية واسعةأفقر 

  قليم اإل حسب، الةعاإل في نسبالتغييرات   :٣- ٢الجدول 

  )ويةنقاط مئ(عالة التغيير والتغيير المتوقع في نسب اإل  الفترة  

  األطفال   اإلجمالي     
  )سنة ١٤- صفر(

  آبار السن  
  )سنة ٦٥(+

 1.1  7.7–  6.5– 2008–1998  العالم

  2009–15 –1.2 –2.6  1.4 

 3.9  2.5– 1.4 2008–1998  االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبي

  2009–15 4.7 –0.1  4.9 

  أوروبا  وسط وجنوب شرق
  الدول المستقلة ةابطور) من خارج االتحاد األوروبي(

 1998–2008 –7.9 –8.8  0.9 

  2009–15 0.6 0.0  0.6 

 2.2  11.0– 8.8– 2008–1998   شرق آسيا

  2009–15 0.5 –2.2  2.7 

 1.3  10.3– 9.0– 2008–1998   لمحيط الهادئجنوب شرق آسيا وا

   2009–15 –3.5 –4.6  1.1 

 0.7  10.3– 9.6– 2008–1998   جنوب آسيا 

   2009–15 –5.5 –6.3  0.8 

 1.7  9.0– 7.3– 2008–1998   أمريكا الالتينية والكاريبي 

   2009–15 –3.8 –5.7  1.9 

 0.3–  17.7–  18.0– 2008–1998   الشرق األوسط

                               
  . ١١٩، الصفحة )٢٠٠٩جنيف، ( الجديد الديمغرافي السياق في االجتماعية والحماية العمالة: مكتب العمل الدولي   ١٦
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  )ويةنقاط مئ(عالة التغيير والتغيير المتوقع في نسب اإل  الفترة  

  األطفال   اإلجمالي     
  )سنة ١٤- صفر(

  آبار السن  
  )سنة ٦٥(+

   2009–15 –3.3 –3.4  0.1 

 0.3  14.5–  14.2– 2008–1998   شمال أفريقيا 

   2009–15 –2.7 –3.6  0.9 

 0.2  4.9– 4.7– 2008–1998   أفريقيا جنوب الصحراء

  2009–15 –3.9 –4.1  0.2 

 .لقاعدة بيانات السكان ٢٠٠٨تنقيح عام : ة من شعبة السكان التابعة لألمم المتحدةحسابات مكتب العمل الدولي، استنادًا إلى البيانات المستقا: المصدر

  ٢٠١٥العاملة والتوقعات حتى عام  وىتوجهات الق
عام و ١٩٩٨عام  بينفي المائة في المتوسط في الفترة  ١٫٧العاملة العالمية بمعدل سنوي بلغ  نمت القوى . ٨٨

فعلى سبيل . البلد حسبفة أنواعًا مختلفة من التحوالت الكبيرة، وشهدت القوى العاملة في بلدان مختل. ٢٠٠٨
العاملة يتحول ليشمل نصيبًا أآبر من النساء، ونصيبًا أصغر من الشباب ونصيبًا أآبر  تشكيل القوىالمثال، أخذ 

  . بكثير من العمال الكبار في السن في البلدان التي يتقدم فيها السكان في السن

  ائيةالعاملة النس ىالقو
في المائة في المتوسط في الفترة من عام  ١٫٩بلغ  سنوي العاملة النسائية العالمية بمعدل زادت القوى . ٨٩

وُسجل التغيير األآبر في منطقتي . في المائة للذآور في الفترة ذاتها ١٫٦، مقارنة بنسبة ٢٠٠٨إلى عام  ١٩٩٨
ونتيجة لهذه التوجهات . عاملة النسائية دائمًا أقلال ريقيا، حيث آان معدل مشارآة القوىالشرق األوسط وشمال أف

 ُسجل أآبر ارتفاع في مشارآة القوىو. القوى العاملة واإلناث في تقلصت الفجوة بين معدالت مشارآة الذآور
بيد أن معدالت . وسطالعاملة النسائية في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، يليها شمال أفريقيا والشرق األ

مكاسب، الر في األقاليم التي حققت فيها القوى العاملة النسائية أآب األدنىالعاملة النسائية تظل  لقوىمشارآة ا
، من المتوقع أن تتقلص ٢٠١٥وبالتطلع إلى عام . أيضًا جنوب آسيا فيمثل الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بل 

 ةابطا عدا في وسط وجنوب شرق أوروبا وراليم، فيمالذآور في جميع األقو اإلناثمشارآة عدالت مالفجوة بين 
وهذه أرقام مشجعة، لكنها ال تقدم أية إشارات عن جودة الوظائف التي تحظى بها . وشرق آسيا الدول المستقلة

  . النساء

  العاملة ىالشباب في القو
يبين ذلك  عبر األقاليم، آما بابعمالة الشفي تقود العوامل الديموغرافية التعارض في التوجهات المهمة  . ٩٠

 ١٩٩٨ن عام بيفي المائة في الفترة  ٠٫٧العاملة الشابة العالمية بمتوسط سنوي بلغ  وزادت القوى. ١- ٢الشكل 
. لشبابوسجل انخفاض آبير في األعداد في البلدان المتقدمة، وقد يعزى ذلك إلى انخفاض عدد ا. ٢٠٠٨عام و

من خارج (أوروبا  ر في بلدان وسط وجنوب شرقحد آبي العاملة الشابة إلى ويعزى انخفاض مشارآة القوى
هذا مثًال توجه  -الدول المستقلة وفي شرق آسيا إلى ارتفاع المشارآة في التعليم  ةابطوفي ر) االتحاد األوروبي

في المائة  ٥٨٫٣العاملة الشابة التي تبلغ  شارآة القوىوفي شرق آسيا تظل م. مرحب به وال يدعو لالنزعاج
  . إقليمية تسجل أعلى نسبة
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  العاملة ومعدالت المشارآة ىالشباب في سن العمل والقومجموع   :١-٢الشكل 

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

98-08 09 -
15

98-08 09 -
15

98-08 09 -
15

98-08 09 
- 15

98-08 09 
- 15

98-08 09 
- 15

98-08 09 -
15

98-08 09 -
15

98-08 09 -
15

98-08 09 -
15

العالم االقتصادات
واالتحادالمتقدمة

األوروبي

وجنوبوسط
أوروباشرق
خارجمن

االتحاد ) 
األوروبي)

الدولورابطة
المستقلة

آسياشرق آسياشرقجنوب
الهادئوالمحيط

آسياجنوب الالتينيةأمريكا
والكاريبي

األوسطالشرق أفريقياشمال ا جنوبأفريقي
الصحراء

٢٠١٥-٢٠٠٩والتغيير المتوقع للفترة  ٢٠٠٨-١٩٩٨التغيير في الفترة 

( السنويالنمومتوسط ) العملسنفيالشباب
( السنويالنمومتوسط ) الشابةالعاملةالقوى
( المئويةبالنقاطالتغيير الشبابمشارآةمعدالت (

  
  .ILO: Trends Econometric Models, 2009: المصدر

  العاملة ىآبار السن في القو
 -على الرغم من التوقعات الحديثة بالزيادة  -فيما يتعلق بمجموعات آبار السن في األقاليم األآثر تقدمًا  . ٩١
. عامًا ٦٤ -عامًا  ٥٥عمرية سيما في المجموعة ال خفضت معدالت مشارآة الذآور في العقدين الماضيين، الان

وفي حالة النساء آبيرات السن، ظلت المعدالت تقريبًا من دون تغيير أو زادت زيادة طفيفة، لكنها تظل 
م تحمل القيام بهذا األمر اختاروا وفي بعض البلدان، يوضح ذلك أن عددًا من العمال الذين بإمكانه. منخفضة

مقارنة  اذبيةالعاملة قبل سن التقاعد القانوني، إذ إن الحوافز المالية جعلت الترفيه يزداد ج ىالخروج من القو
وفي هذه البلدان تعمل . العاملة آبيرة السن تسجل أعلى مستويات لمشارآة القوى غير أن البلدان النامية. بالعمل

. الشيخوخة أو انخفاض مستواها إعاناتآبار السن في االقتصاد غير المنظم نظرًا لالفتقار إلى أعداد آبيرة من 
هي إحدى أهم التحديات التي يواجهها تحليل وضع  - خاصة البيانات الموزعة بحسب السن  -البيانات  ندرةو

شارآة الذي يسجل أعلى نسبة موأفريقيا هي اإلقليم . سوق العمل بالنسبة للعمال من آبار السن في هذه البلدان
وعلى الرغم من بعض االنخفاضات المسجلة مؤخرًا، فإن معدالت المشارآة . العاملة من آبار السن للقوى

 .١٧مرتفعة ومن المتوقع أن تبقى على هذا المستوى

 تحديات السياسة العامة
السمة غير المنظمة  ٧النامية؟ يناقش الفصل  في العديد من البلدان اليد العاملةآيف ينبغي تناول مشكلة الفائض من  

 .والبطالة الجزئية
العاملة في السن وتداعيات ذلك على نقص اليد العاملة والنمو االقتصادي  شواغل تقدم القوى آيف يمكن التعامل مع 

 .بعض هذه القضايا ٥وتقادم المهارات؟ يتناول الفصل 
 فية على استدامة نظم الضمان االجتماعي والرعاية الصحية؟ ما هي تداعيات اختالف التوجهات الديموغرا 
العاملة واستراتجيات تلبية احتياجات  سلوك القوىوفي ظل غياب هذه األنظمة، آيف يؤثر التغيير الديموغرافي في  

 األسر المعيشية؟

                               
  . المرجع نفسه   ١٧
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  التحول الهيكلي
العام، تخطت النسبة  كذلففي . ٢٠٠٣في عام لكن غير معلوم إلى حد آبير وقع حدث غير مسبوق و . ٩٢

الزراعة واألنشطة االقتصادية ذات الصلة  ها فيتلثالث، ألول مرة في التاريخ، نسبالعالمية للعمالة في القطاع ا
أنها تحولت عن نظرية آرثر لويس الرائدة وآفضًال عن ذلك، تبدو أنماط األنشطة القطاعية . في القطاع األول

أنه مع تطور االقتصاد يتطور هيكله متحوًال من الزراعة إلى الصناعة فادها ومبشأن التحول الهيكلي والتنمية، 
 .١٨إلى الخدمات وفي نهاية المطاف

قطاع  حصةوجود عالقة واضحة بين الدخل الوطني و حد يتبين معهوتدعم الشواهد هذه النظرية إلى  . ٩٣
فهناك في الواقع . نقاط ضعف آثيرة أن هذه العالقة تشوبها بالقدر ذاتهومع ذلك يبدو  .١٩الخدمات في االقتصاد

  . في الخدمات ًاتسجيل بلدان أفقر نسبيًا نمو يظهر فيتفرع في الهياآل االقتصادية 

ويبين . وثمة أمثلة بالتأآيد في العالم على النمو القوي للصناعات وبالتالي اإلنتاجية، وأبرزها شرق آسيا . ٩٤
ى أعلى من نمو اإلنتاجية، وبالتالي يبين أن التحول الهيكلي ارتباط العمالة في مجال الصناعة بمستو ٢-٢الشكل 

لكن في العديد من البلدان النامية األخرى آان نمو . من خالل الصناعة هو محرك قوي لرفع مستويات المعيشة
  . باألحرى أو حتى انخفضراآدًا التصنيع 

  ١٩٩٨الصناعة في عام  فيالعمالة  نسبةفي مقابل ) ١٩٩٨-١٩٧٠(النمو السنوي لإلنتاجية في آسيا   :٢-٢الشكل 
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  .٢٠٠٧، الطبعة الخامسة، المؤشرات الرئيسية لسوق العمل: مكتب العمل الدولي حسابات مستمدة من: المصدر

 فعادة ما يربط .٢٠التحول الهيكلي في البلدان النامية ة على دراسةالعمل الدولي انكبت منظمةولطالما  . ٩٥
غير أن . المحلي اإلجمالي في قطاع الزراعة، على سبيل المثال، بزيادة اإلنتاجيةانخفاض نسبة العمالة والناتج 

اإلنتاجية في قطاع وبلد زادت فيها العمالة  ١٠٠بلدًا، من عينة شملت  ٢٠منظمة العمل الدولية وجدت أن 
  .٢١الزراعة، شهدت أعلى انخفاض في معدالت الفقر

                               
  :انظر   ١٨

W.A. Lewis: Economic development with unlimited supplies of labour (Manchester School, 1954), pp. 139-191. 
  . ٢الفصل ) ٢٠٠٥جنيف، ( الفقر من والحد واإلنتاجية العمالة: ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ للفترة يالعالم العمالة تقرير: مكتب العمل الدولي   ١٩
جنيف، مكتب العمل الدولي، ( A Ghose, N. Majid and C. Ernst: The Global employment challengeانظر مثًال،    ٢٠

المؤشرات الرئيسية ، المرجع نفسه أو طبعات مختلفة من ٢٠٠٥-٢٠٠٤ للفترة تقرير العمالة العالمي: ؛ مكتب العمل الدولي)٢٠٠٨
  .هيكليبشأن البيانات الخاصة بوتيرة التحول ال العمل الدولي كتبالصادرة عن م لسوق العمل

  . ٤، المرجع نفسه، الفصل ٢٠٠٥-٢٠٠٤تقرير العمالة العالمي للفترة :  مكتب العمل الدولي   ٢١
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ن قطاع الزراعة، مالسكان  "نزوح" ينطويو. السكان آة تنقلبحرويرتبط التحول الهيكلي ارتباطًا وثيقًا  . ٩٦
. ويرتبط ذلك بدوره بمستويات معيشة أعلى. يةالحضر المناطق الهجرة من الريف إلى على خاصة،بصورة 

في اليوم  أمريكيين العالقة بين التوزيع الجغرافي ونسبة السكان الذين يعيشون على دوالرين ٣- ٢ويبين الشكل 
الفقراء؛ وقد يعني  مداخيلر أنه ال يمكن افتراض أن نمو قطاع الخدمات في البلدان الفقيرة يزيد من غي. الواحد
 هيواجه يًاوهذا يشكل تحد. ٢-٢الشكل  يستدل مناالنتقال من الفقر الريفي إلى الفقر الحضري، آما  مجردذلك 

  . لمكتب في مجال البحثا

  "التوزيع الجغرافي للفقر"  :٣-٢كل الش
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)نسبة مئوية من مجموع السكان(سكان الريف 
االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبي ورابطة الدول المستقلة) من خارج االتحاد األوروبي(وسط وجنوب شرق أوروبا 
شرق آسيا جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ
جنوب آسيا أمريكا الالتينية والكاريبي
الشرق األوسط شمال أفريقيا
أفريقيا جنوب الصحراء

  

  .World Bank, PovcalNet Online Database, 2010; UN, World Population Prospects 2008 Revision Database   :مصدرال
  

 تحديات السياسة العامة
بات السياسة العامة التباين في قطاع الخدمات هو أآبر بكثير منه في القطاعين األول والثاني، فكيف يمكن الستجا 

 أن تتصدى له؟
بعض  ٣؟ يتناول الفصل يةالحضر المناطق لحيلولة دون انتقال الفقر من الريف إلىل الزمةهي االستراتيجيات ال ما 

 .القضايا المتعلقة بهذا األمر
 في بعض األقاليم؟" التحول الهيكلي"ما الذي يعوق  
 لماذا ظل نمو الصناعة بطيئًا أو راآدًا في العديد من األقاليم النامية؟ 

  على الصعيد الدولية اليد العاملة هجر
. اليد العاملة عبر الحدود في ظل التوجهات الحديثة للعولمة حرآة تنقلآان هناك تحرر محدود للغاية في  . ٩٧

، لكن ٢٠١٠مليون مهاجر في عام  ٢١٤وقد ارتفع العدد اإلجمالي للمهاجرين الدوليين ارتفاعًا مطردًا ليبلغ 
غير أن نسبة . في المائة أو أقل في العقود الخمسة الماضية ٣ظلت حوالي سكان العالم مجموع نسبتهم في 

، ٢٠١٠ومن المتوقع أن تأوي أوروبا في عام . السكان تختلف اختالفًا آبيرًا بين األقاليم مجموع المهاجرين في
وأمريكا  مليون مهاجر دولي؛ ٦١وستأوي آسيا . في المائة من سكانها ٩٫٦يمثل مما مليون مهاجر دولي،  ٧٠
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ماليين مهاجر  ٧؛ وأمريكا الالتينية والكاريبي مليون مهاجر ١٩ر دولي؛ وأفريقيا مليون مهاج ٥٠الشمالية 
في  ١٫٨في المائة و ١٤٫٢في المائة و ١٫٥ه توهذا يساوي ما نسب -ماليين مهاجر دولي  ٦دولي؛ وأوقيانوسيا 

ة أن العمل الدولي نظمةقدر متو .٢٢على التوالي لمناطقفي المائة من سكان هذه ا ١٦٫٧في المائة و ١٫٢المائة و
 .٢٣أو من العمال المهاجرين اقتصاديًا في المائة من المهاجرين الدوليين هم من السكان النشطين ٥٠ ما نسبته

وقد تأنثت اليد العاملة المهاجرة، وتشكل . سبهم في السكاننالعاملة أعلى من  وتعد نسب المهاجرين في القوى
في آسيا وأمريكا الالتينية، وهن يعملن في أغلب الحاالت في وظائف  أآثر نصف العمال المهاجرين أو النساء

  .٢٤بسيطة عادة ما ينبذها مواطنو البلدان الغنية المستقبلة وفي ظروف عمل سيئة

 وهم. دفع العمال إلى البحث عن فرص عمل عبر الحدودالة والبطالة الجزئية والفقر أن تومن شأن البط . ٩٨
يلبون الطلب على اليد العاملة في بلدان تتوفر فيها فرص العمل بسبب تقدم السكان في السن أو صغر القواعد 

العمال ذوو المهارات المتدنية والعمال ويساهم . السكانية أو نقص اليد العاملة في بعض القطاعات والوظائف
لكن هجرة العمال ذوي المهارات العالية . المقصدالمهارات العالية في النشاط االقتصادي والنمو في بلدان  ذوو

يمكن  ًامهارات ورأس مال اجتماعي ن أن العمال المهاجرين قد يكتسبونتثير قضية هجرة األدمغة، على الرغم م
. هجرة اليد العاملة الدوليةمن والتحويالت هي أآثر فائدة ملموسة . أن تكون مفيدة عند عودتهم إلى بلدان األصل

من االستثمار األجنبي بكثير لعمال هم بالنسبة لبعض البلدان، المصدر األهم للتمويل األجنبي، أآثر وهؤالء ا
وقد تفوق مساهمة التحويالت في الناتج المحلي اإلجمالي على سبيل المثال . المباشر والمساعدة اإلنمائية الرسمية

  .٢٥في المائة ٤٠ بلفي المائة  ٣٠في المائة و ٢٠نسبة

ي األداء االقتصادي بين بلدان وأقاليم المقصد أحدثت فروقًا في تأثير األزمة على العمال والفروق ف . ٩٩
ففي بعض القطاعات التي . وهذا التأثير اختلف بدوره وفقًا لنشاط القطاع -المهاجرين على الصعيد اإلقليمي 

في حين لم تتأثر . ان التأثير حادًاتشهد ترآيزًا عاليًا في عدد العمال المهاجرين، مثل قطاعي البناء والتصنيع، آ
  . قطاعات أخرى تشهد ترآيزًا آبيرًا في عدد العمال المهاجرين مثل قطاعي الصحة والتعليمباألزمة آثيرًا 

وبالتالي، في  - وتساهم هجرة اليد العاملة في تلبية احتياجات الطلب على اليد العاملة في بلدان المقصد  . ١٠٠
بي على هذا األمر عن طريق إدراج الهجرة في استراتيجية ودد االتحاد األوروقد ش. تلبية احتياجات النمو

وتؤدي الهجرة في بلدان األصل إلى تقليص الضغوط . بشأن العمالة والنمو والقدرة التنافسية ٢٠٠٠لشبونة لعام 
 . على سوق العمل وتولد التحويالت وتساعد على اآتساب المهارات

 تحديات السياسة العامة
 يف يمكن للسياسة العامة أن تكفل حماية العمال المهاجرين وظروف عملهم؟ آ 
الفوائد التي تعود على البلدان المستقبلة والفوائد التي تعود على  -آيف يمكن تحقيق الحد األقصى من فوائد الهجرة  

 د تجارية؟ المهارات وإمكانية إبرام عقو" إعادة استيراد"البلدان المرسلة من خالل التحويالت و
 ، على خير وجه؟"هجرة األدمغة"آيف يمكن إدارة تكاليف الهجرة، مثل  

  البطالة
وهناك من . باألحرى الضطراب سوق العمل ضعيفًالطالما اعتبرت البطالة في البلدان النامية مؤشرًا  . ١٠١

ك لمجرد أن الناس ال افترض أن البطالة تنخفض في البلدان النامية عادة في غياب الحماية االجتماعية، وذل
وتعزى هذه . البقاء دون عمل، وإن آان هذا العمل بمستويات متدنية من اإلنتاجية واألجور أعباء تحمليمكنهم 

الذين تحصل أسرهم  سجل غالبًا بين الشباب المتعلمينالنظرة جزئيًا إلى مالحظة أن البطالة في البلدان النامية ت
                               

   :شعبة السكان التابعة لألمم المتحدة: هم في السكان إلىد أعداد المهاجرين الدوليين ونسبتستن   ٢٢
Trends in international migrant stock  :  

  ).POP/DB/MIG/Stock/Rev.2008:  األمم المتحدة، الوثيقةقاعدة بيانات ( ٢٠٠٨تنقيح عام 
  ). ٢٠٠٤جنيف، ( نهج عادل للعمال المهاجرين في اقتصاد عالمي: مكتب العمل الدولي   ٢٣
  :موقع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة   ٢٤

www.unifem.org/gender_issues/women_poverty_economics/women_migrant_workers.php. 
  :تقديرات موظفي البنك الدولي الواردة فيانظر    ٢٥

A. Ibrahim: The global economic crisis and migrant workers: Impact and responses 
   .٧، الصفحة )الطبعة الثانية(، )٢٠٠٩جنيف، مكتب العمل الدولي، (
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غير أن معدالت البطالة في البلدان النامية . وظيفةيفهم أثناء بحثهم عن على دخول أعلى ويمكنها تحمل مصار
التي تتوفر (في المائة من البلدان النامية  ٧٥هي أعلى مما آان من الممكن توقعه؛ فقد سجل ما يزيد على 

  . ٢٠٠٧٢٦-١٩٩٨للفترة  أآثرفي المائة أو  ١٠إلى  ٥معدالت بطالة تبلغ من ) البيانات بشأنها

ويبين استعراض المؤلفات . فقط للمجتمعات أن تهتم بالبطالة ألسباب عديدة ليست اقتصادية وينبغي . ١٠٢
  :٢٧التكاليف غير االقتصادية للبطالة أن األسباب الرئيسية هي التالية الوافرة عن

يمكن للعمال أن يفقدوا مهاراتهم، خالل فترة طويلة من البطالة، مما يسبب خسارة في رأس المال  
 .البشري

 العقلي وفقدان احترام اإلجهادتزيد البطالة من إمكانيات التعرض لحاالت من سوء التغذية والمرض و 
فضًال عن ذلك، ثمة شواهد على أن األثر النفسي للحرمان من الوظائف . الذات، مما يؤدي إلى االآتئاب

 . يرسخ احتمال ضعف الصحة الجسدية في مرحلة الحقة من العمر ويزيده

ويبدو أن تأثيرات . خاص في البحث عن العمل حرمانطلون عن العمل ألمد طويل يعانون من العا 
إذ تنهار الحالة النفسية . البطالة تتوقف إلى حد آبير على الفترة التي ظل فيها الشخص عاطًال عن العمل

 . خاص األذى بشكلة األمد تسبب فالبطالة طويل. بطول فترة البطالةللناس 

وبالنسبة إلى الشباب، . الشباب، وخاصة ألمد طويل، تخلف آثارًا دائمة وليست مؤقتة فترة ثناءالبطالة أ 
البطالة في  الوقوع في؛ فهي تزيد من احتمال بانتهاء هذه الفترةفإن فترة وجيزة من البطالة ال تنتهي 

 . ر التي تقع على الكباربكثير من اآلثا أعظموهذه اآلثار هي . ثار سلبية على األجورآسنوات الحقة ولها 

 . االرتفاعالجريمة إلى ومعدالت بزيادة معدالت البطالة، تميل المشاآل االجتماعية  

وتزيد هذه األسباب االقتصادية وغير االقتصادية في البلدان النامية حيث تخلف البطالة الجزئية وما  . ١٠٣
ومن شأن . من ناحية الصحة العقلية والجسديةيرتبط بها من فقر تكاليف من الناحية االقتصادية واالجتماعية و

وظروف الحياة غير السليمة أن تجعل الفقراء أآثر عرضة لطائفة أآبر من األمراض  ةغير المناسب تغذيةال
فضًال عن ذلك يساهم االفتقار إلى الحصول على الرعاية الصحية وفرص التعليم . ولزيادة معدل الوفيات بينهم

 Journal of the American، آرست مجلة ٢٠٠٧وفي عام . لصحية المرتبطة بالفقرالمحدودة في المخاطر ا
Medical Association، ًا آامًال إلجراء استعراض شامل للمؤلفات الصادرة عن الفقر والصحة في شتى عدد

 ،حةالص في المؤثرة االجتماعية بالعوامل المعنية العالمية الصحة منظمة لجنةوقدمت . ٢٨أنحاء المعمورة
وجسد الفقراء بأنفسهم شواغلهم الصحية . ٢٩استعراضًا شامًال أيضًا لهذه القضية بعد سنتين من العكوف عليها

 .٣٠تجسيدًا مؤثرًا

وسجل هذا التوجه انخفاضًا في بداية . توجه معدالت البطالة على الصعيد اإلقليمي ٤-٢ويبين الشكل  . ١٠٤
غير مبينة (وتميل البطالة بين النساء . ٢٠٠٨عام  في قتصاديأوقفه االنكماش االالقرن الحادي والعشرين، لكن 

وفي الواقع، آانت معدالت البطالة . على الصعيدين العالمي واإلقليمي -إلى أن تفوق البطالة بين الذآور ) هنا
 ١٥٢صل بلدًا من أ ١١٣(بين النساء في غالبية البلدان التي تتوفر البيانات بشأنها أعلى من البطالة بين الذآور 

وتجدر اإلشارة آذلك إلى أن البطالة بين الشباب هي أعلى بمرتين أو ثالث مرات من البطالة بين  .٣١)بلدًا
  . االقتصادي بوتيرة أسرع من وتيرة زيادتها بين الكبار حاالت االنكماشأثناء  وهي تزيد ،الكبار

                               
  ). ٢٠٠٩جنيف، ( ٥، المجلد المؤشرات الرئيسية لسوق العمل: مكتب العمل الدولي   ٢٦
  :انظر   ٢٧

D. Bell and D. Blanchflower: What should be done about rising unemployment in the UK?, Scotecon Working 
Paper available at www.dartmouth.edu/~blnchflr/papers/ speech379paper.pdf. 

  :انظر   ٢٨
“Poverty and Health”, in Journal of the American Medical Association, Vol. 298, NO. 16, 16 Oct. 24/31 2007, 
available at http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/298/16/1968 .  

  :التقرير النهائي، على الموقع -بالعوامل االجتماعية المؤثرة في الصحة لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية: انظر   ٢٩
www.who.int/entity/social_determinants/final_report/en/. 

  :انظر   ٣٠
D. Narayan: Voices of the poor: Can anyone hear us? (Washington, Oxford University Press for the World Bank, 
2000) . 

   ILO: Women in labour markets: Measuring progress and identifying challenges (Geneva, 2010):  .انظر   ٣١
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  قليمتوجهات البطالة بحسب اإل  :٤-٢الشكل 
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األوسطالشرق

أفريقياشمال

الصحراءجنوبأفريقيا

  
  ٢٠١٠،اتجاهات العمالة العالمية: دوليمكتب العمل ال: المصدر

 السياسة العامة تحديات
ما الذي يشكل استراتيجية النمو الذي يدفعه الطلب من أجل نمو شامل وغني بالوظائف في اقتصاد عالمي مترابط؟  

 . الضوء على القضايا ذات الصلة ٣يسلط الفصل 
 ى الدور المتنامي لالستهالك في الطلب اإلجمالي؟ ما هي الطرق التي يمكن من خاللها تناول الترآيز عل 
 المكونة القيام به للمضي قدمًا بهدف تحقيق عمالة آاملة ومنتجة ومختارة بحرية؟  لهيئاتما الذي يمكن ل 
باإلضافة إلى استطالع معايير النمو والطلب، آيف نراعي أوجه الخلل في جانب العرض في السوق، مثل عدم  

 .بعض هذه القضايا ٥عدم التناسق الجغرافي؟ يتناول الفصل  بلت تناسق المهارا

  في البلدان النامية العاملون الفقراء والمستضعفون 
 اذأربعة مؤشرات له ةالعمل الدولي منظمة توقد أدرج. لجودة الوظائف عامالوضع في العمالة هو مؤشر  . ١٠٥
ق الهدف الخاص بالعمل المنتج والالئق في األهداف تحقيللتقدم في اتجاه ألمم المتحدة افي عملية رصد  األمر

الضعف والفقراء العاملين؛ وهما مؤشران لفتور سوق  فيمن هذه المؤشرات يتمثل مؤشران و. اإلنمائية لأللفية
الذين يعملون في العمالة  األشخاصو. اتجاهات العمالة العالميةالعمل في البلدان النامية ويردان في تقرير 

وليس من المرجح أن . ٣٢األسرة دخل في المساهمين األفرادو أنفسهم لحساب العاملين مجموعهم المستضعفة 
بظروف  يتمتعواالعمل المنظم وبالتالي ليس من المرجح أن  من ترتيبات ترتيب ضالعين فييكون هؤالء العمال 

وتتسم ). االجتماعي الفعالالضمان االجتماعي المناسب واللجوء إلى الحوار (العمل المرتبطة بالعمل الالئق 
العمالة المستضعفة غالبًا بالحصول على إيرادات غير مناسبة وبانخفاض اإلنتاجية وصعوبة ظروف العمل، 

انظر (وقد زادت هذه العمالة المستضعفة على األرجح آنتيجة لألزمة  -يقوض حقوق العمل األساسية  مما
 آسيا فعدد العمال المستضعفين في جنوب. ر حجم البطالةوحجم العمالة المستضعفة يفوق بكثي). ٥-٢الشكل 
  . مرة ١٤بمقدار ، على سبيل المثال، يفوق عدد العاطلين هاوشرق

                               
المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، (عمال يعملون لحسابهم الخاص وال يستخدمون أي شخص آخر هم املون لحساب أنفسهم الع   ٣٢

٢٠٠٧ .(  
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األمد، على  اتجاهًا نزوليًا طويلتبعت اوجدير بالذآر أن نسبة العمال المستضعفين في إجمالي العمالة  . ١٠٦
 ٥٠٫٤ آان، أي قبل األزمة الراهنة، ٢٠٠٧ي عام وف. الرغم من ارتفاع عدد العمال المستضعفين في المطلق

  . العمالة المستضعفة موجودين فيمليار امرأة عاملة ورجل عامل،  ١٫٥في المائة من عمال العالم، أو 

مع أسرهم في فقر  آانوا يعيشونمليون عامل في شتى أنحاء المعمورة  ٦٥٠أن إلى تقديرات الوتشير  . ١٠٧
لذا فمن المثير ). ٦-٢الشكل ( ٢٠٠٩في اليوم للشخص الواحد في عام  يكيدوالر أمر ١٫٢٥مدقع على أقل من 

، يمكن أن تكون آخذة في ٢٠٠٧في المائة من جميع العمال في عام  ٢٢ ، البالغةللقلق أن نسبة هؤالء العمال
من  في المائة ٣٫٥أن نسبة أعلى بما يبلغ  ةالعمل الدولي منظمةوتفيد أحدث تقديرات صدرت عن . االرتفاع

في المائة  ٦٫٨ ، وأن ما نسبته٢٠٠٨و ٢٠٠٧العمال آانت معرضة لخطر الهبوط تحت خط الفقر في العامين 
وفي عام . ٢٠٠٩عام و ٢٠٠٧ عام بينمن العمال آانوا معرضين لخطر السقوط في براثن الفقر في الفترة 

مع آانوا يعيشون  -املة العالمية الع في المائة من القوى ٤٠أي أآثر من  -مليار عامل  ١٫٢ قّدر أن، ٢٠٠٧
  . في اليوم للشخص الواحدأمريكيين أسرهم على أقل من دوالرين 

الجنس بشأن الفقراء العاملين،  حسبجمع بيانات مفصلة ة ال تالعمل الدولي نظمةوعلى الرغم من أن م . ١٠٨
يمثلن نسبة أعلى في العمال وتبين هذه البيانات أن النساء . جمع هذه البيانات بشأن العمال المستضعفينت فهي

  . من األقاليم المستضعفين في آل إقليم

  *سيناريوهات بشأن نمو العمالة المستضعفة  :٥-٢الشكل 
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   : Trends Econometric Models, 2009. ILO  :المصدر
، ٢٠٠٨عام و ١٩٩١عام  بينلصعيد القطري وضع باستخدام العالقة التاريخية بين النمو االقتصادي والعمالة المستضعفة على ا: ١السيناريو    *

  . ٢٠٠٩نمو الناتج المحلي اإلجمالي لعام لباإلضافة إلى توقعات صندوق النقد الدولي 
وضع على أساس العالقة بين النمو االقتصادي والعمالة المستضعفة خالل أسوأ انكماش اقتصادي سجل في آل بلد، عن طريق تطبيق : ٢السيناريو 

  . ٢٠٠٩نمو الناتج المحلي اإلجمالي لعام للى توقعات صندوق النقد الدولي هذه العالقة ع
في جميع االقتصادات  حدثتوضع بأخذ أسوأ زيادة سنوية في معدل العمالة المستضعفة في آل بلد، وهو يفترض أن هذه الزيادة نفسها : ٣السيناريو 

  .٢٠٠٩في عام في آن واحد 
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  *)دوالر أمريكي ١٫٢٥(ر العاملين سيناريوهات توجهات فق  :٦-٢الشكل 
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أمريكيدوالر١ ) ,٢٥) العاملينفقرمستوى٣السيناريو أمريكيدوالر١ ) ,٢٥) العاملينفقرمستوى٢السيناريو
أمريكيدوالر١ ) ,٢٥) العاملينفقرمستوى١السيناريو أمريكيدوالر١ ) ,٢٥) العاملينفقرمستوى
أمريكيدوالر١ ) ,٢٥) العاملينفقرمعدل أمريكيدوالر١ ) ,٢٥) العاملينفقرمعدل١السيناريو
أمريكيدوالر١ ) ,٢٥) العاملينفقرمعدل٢السيناريو أمريكيدوالر١ ) ,٢٥)  العاملينفقرمعدل٣السيناريو

   : Trends Econometric Models, 2009. ILO  :المصدر
على الصعيد اإلقليمي  تحليل االرتدادباستخدام ( د الواحديستند إلى العالقة بين معدالت الفقر وأرقام الناتج المحلي اإلجمالي للفر: ١السيناريو    *

وهو يتوقع ذلك استنادًا إلى التوقعات الجديدة لنمو الناتج المحلي  ،)٢٠٠٦-١٩٨٠لمتغيرات على مدى الفترة لتحديد العالقة المتوسطة بين هذه ا
  . اإلجمالي

في المائة فقط في  ٥يعيشون فوق خط الفقر بنسبة (فقر العاملين استنادًا إلى افتراض أن األفراد الذين يعيشون على حافة الفقر  إسقاطات: ٢السيناريو 
  .الفقر شراك سوف يسقطون في) ٢٠٠٩في المائة في عام  ١٠وفوق خط الفقر بنسبة ٢٠٠٨عام 

في  ٢٠و ٢٠٠٨في المائة فقط لعام  ١٠فقر العاملين استنادًا إلى افتراض أن األفراد الذين يعيشون فوق خط الفقر بنسبة  إسقاطات: ٣السيناريو 
  .الفقر شراك ، سوف يسقطون في٢٠٠٩المائة لعام 

  السياسة العامة تحديات
فما هي . غير مترادفتينوهي تتداخل بوضوح مع السمة المنظمة، على الرغم من أنهما  ،البطالة الجزئية متواصلة 

 . بعض هذه القضايا ٧االستراتيجيات األآثر فعالية لتناول العمالة الجزئية؟ يتناول الفصل 
قضايا هامة  ٧و ٤و ٣الطلب والعرض؟ تستعرض الفصول ما هي المسائل الهامة التي يجب النظر فيها في جانبي  

 . في هذا الشأن
؟ وما هي اآلراء والسياسات الحديثة المتعلقة من المستويات آيف يمكن جعل النمو أآثر شموًال على أي مستوى 

 التقليدية؟" التوزيع"بشواغل 

  عيد العالمي؟على الصأم تتقارب هل تتباعد مستويات المعيشة 
. في المستوى المتوسط إلنتاجية اليد العاملة بين األقاليم المتقدمة واألقاليم النامية آبيرة ل هناك فجوةال تزا . ١٠٩

مرة من المتوسط في  ١٤ أآثر بمقداروال يزال مستوى اإلنتاجية في االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبي 
، إذ إن معدالت نمو وجود تقاربعلى غير أن ثمة شواهد واضحة ). ٧-٢الشكل (أفريقيا جنوب الصحراء 

ويستثنى من ذلك . نها في أقاليم االقتصادات المتقدمةماإلنتاجية أعلى بكثير في جميع األقاليم النامية تقريبًا 
 آسيا ووسط وجنوب شرق وسجلت مناطق شرق. وشمال أفريقيا إلى مدى أقل ،أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

، وبالتالي فقد شهدت أسرع معدل ترة المعينةفعلى مدى اللنمو اإلنتاجية  عام ع معدلأوروبا وجنوب آسيا أسر
ويشعر بعض المؤلفين أن االقتراب من معايير . من المهم اإلشارة إلى أن الشواهد تبقى مختلطةو. للتقارب
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في شرق آسيا واالقتصادي، منظمة التعاون والتنمية في الميدان  -في أآثر األقاليم تقدمًا  واضحالبلدان المتقدمة 
ويشير هؤالء . لكنهم يشعرون أنها أمثلة على التقارب بين البلدان أآثر منها على التقارب في داخلها - والهند 

 االقتصاداتالعديد من فقدان الحلقات من النمو االقتصادي الناجح والتقارب قابلها "المؤلفون إلى أن هذه 
  .٣٣"عضويتها في نادي التقارب العالمي

  قليمحسب اإلاإلنتاجية   :٧-٢الشكل 
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   : Trends Econometric Models, 2009. ILO  :المصدر

 تحديات السياسة العامة
قدمًا فيما يتعلق بالتحدي المذآور أعاله  بهذا التوجه، فكيف يمكن المضي زاخر بالوعودالتوجه نحو التقارب  

 بلدان التي تعاني عجزًا؟ في ال إلى اإلدخاراتوالمتعلق بإعادة التوازن 
نجد الفرعي وعلى الصعيد اإلقليمي . ينقصه تطورات على مستوى أوسع نطاقًا" توجه نحو التقارب"لكن أي  

 من الرواد؟ تقاعسونوالرواد؛ فما هي أفضل طريقة لكي يقترب الم تقاعسينالم
لكنه  على المدى الطويل، ؟ وقد حدث ذلكلمداخيآيف يمكن ضمان أن يتحول نمو اإلنتاجية إلى نمو في األجور وال 

 .ليس دائمًا الحال على األمد القصير

                               
  :انظر   ٣٣

S. Dowrick and B. De Long: “Globalization and convergence”, in M. Bordo, A. Taylor and J. Williamson, (eds): 
Globalization in historical perspective (Chicago, University of Chicago Press, 2003), p. 193. 
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  ٣٤العمالة الهشة في البلدان المتقدمة
وقد تطور النقاش في البلدان . في العديد من البلدان النامية السائدة الظروف" ستضعافاال"يصور مفهوم  . ١١٠

 استحداث أشكالللعمالة حول  نمطيةأو غير ال هشةكال الالمتقدمة اقتصاديًا على مدى العقد المنصرم بشأن األش
المؤقتة والعمل بعض الوقت والعمل عند الطلب والعمل العقود غير عادية للعمالة مثل العقود محددة األجل و
وتبين الشواهد زيادة هذه األشكال من . لحسابهم الخاص املينالمنزلي والعمل عن بعد وحتى بعض فئات الع

وفي اليابان على سبيل المثال، زادت العمالة . لدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالعمالة في ب
في المائة في عام  ٣٣إلى حوالي  ١٩٩٠العاملة في عام  في المائة من القوى ٢٠ة من حوالي غير المنتظم

ضاء في االتحاد األوروبي منذ وزادت العمالة لبعض الوقت زيادة آبيرة في البلدان الخمسة عشر األع. ٢٠٠٦٣٥
  . ٢٠٠٨٣٦في المائة من إجمالي العمالة في عام  ١٨٫٦، لتبلغ ١٩٩٥عام 

وهناك عالقة بين مستوى الدخل في البلد . وقد يعزى ارتفاع العمالة لبعض الوقت إلى أسباب مختلفة . ١١١
وتبين األرقام . دان الغنيةالعمالة لبعض الوقت، وهي تشير إلى تفضيل الوقت المخصص للرفاه في البلانتشار و

في المائة من األشخاص الذين يعملون لبعض الوقت في أوروبا  ٧٦(أن العمالة لبعض الوقت تسود بين النساء 
وقد يشير ذلك إلى أن األسر تختار الجمع بين العمل واألسرة ومسؤوليات الرعاية، لكن هذا ). هم من النساء

، المرأة في القوى العاملةللقيود المفروضة باستمرار على مشارآة  ويكون نتيجة غير طوعيالخيار قد يكون 
لبعض الوقت زيادة آبيرة، مرتفعة  غير الطوعيةوزادت العمالة . رعاية األطفالل المتفرغة خدماتالمثل نقص 

 ١٫٨في اليابان؛ ومن  ٢٠٠٨في المائة في عام  ٤٫٨إلى  ٢٠٠٠في المائة من إجمالي العمالة في عام  ١٫٩من 
  . في أوروبا ٢٠٠٨في المائة في عام  ٢٫٧إلى  ٢٠٠٠في المائة في عام 

الشكل (الدول المستقلة  رابطةفي أغلب بلدان االتحاد األوروبي وفي بلدان آذلك وزادت العمالة المؤقتة  . ١١٢
وفي االتحاد الروسي، . ٢٠٠٦-٢٠٠٠أآثر من خمس مرات في الفترة : وسجل أسرع نمو في بولندا). ٨-٢

وتبين هذه البيانات مدى تأثر . في المائة ٧٫٥في المائة إلى  ٢٫٨لعمالة المؤقتة آنسبة في سوق العمل من زادت ا
 ٢٠٠٩والربع األول من عام  ٢٠٠٨تبين األرقام المسجلة في عام إذ  :العمالة المؤقتة بالدورة االقتصادية

العمال في وظائف مؤقتة وجدوا وظائف أخرى وهي لم تشر إلى أن  -في نسبة العمالة المؤقتة  انخفاضًا ملحوظًا
  . أآثر دوامًا، لكنها أشارت إلى أنهم آانوا من أوائل من فقدوا وظائفهم خالل االنكماش

. عامًا ٢٤و ١٥العمالة المؤقتة بشكل خاص بين الشباب الذين يتراوح سنهم بين انتشار وترتفع نسبة  . ١١٣
  . إلى ثالث مرات عنه بين الكبار ١٫٥وي بما يسا عمريةويزيد المعدل في هذه المجموعة ال

وفي بعض البلدان . ، تفاقم تجزؤ سوق العملستخداموبالتوازي مع إضفاء هذه المرونة على عالقة اال . ١١٤
مقارنة ) أآثر من عشر سنوات(األوروبية على سبيل المثال، زادت نسبة العاملين في وظائف طويلة األجل 

  . ما يشير إلى ازدواجية سوق العملمزيادة آبيرة، ) أقل من عام واحد(ل بنسبة العاملين في وظائف قصيرة األج

                               
غير " مطيغير الن"يشير إلى العمل " الهش"فالعمل . ، لكنهما ليسا مترادفين"النمطيغير "و" الهش"يتقارب تعريفا مفهومي    ٣٤

. موزعة بالتناسب مع عمل متفرغ، إلخ عاناتإ من دون أي والعامل بعض الوقتمن دون أي أمن وظيفي،  المؤقتالعامل  -الطوعي 
وينصب الترآيز هنا على . يلبي آذلك احتياجات جانب العرض للتوفيق بين العمل والحياة النمطيويسلم هذا التقرير بأن العمل غير 

  ". الطوعي انعدام النمط غير"
  :انظر   ٣٥

Japan Ministry of Internal Affairs and Communications: Annual report on the labour force survey, 2006, 
Statistics Bureau (Tokyo, 2006). 

  :متاحة على الموقع ،إحصاءات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي   ٣٦
www.oecd.org/statsportal/0,0052,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html. 
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األعضاء في االتحاد  نيالسبعة والعشرالبلدان في  وية في إجمالي العمالةئالعمالة المؤقتة آنسبة م  :٨-٢الشكل 
  ٢٠٠٨- ٢٠٠٠، األوروبي
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  .Eurostatقاعدة بيانات   :المصدر

وتوضح البيانات . العمالة لبعض الوقت مع ارتفاع مستويات العمالةالعمالة المؤقتة و انتشار نخفضيو . ١١٥
في المائة من العمال المؤقتين يختارون  ٤٠أن أآثر من  Eurostat اإلحصاءات األوروبي الصادرة عن مكتب

  . لعدم استطاعتهم الحصول على وظائف بدوام آامل النمط عمًال من هذا

زيد من المرونة على العقود في جانبي العرض والطلب في سوق إلضفاء الم تمامًاوهناك دوافع معروفة  . ١١٦
، وبشكل خاص لرآز على دور تشريعات حماية العمي النقاشغير أن جزءًا آبيرًا من . العمل على حد سواء

 . على الفجوة الموجودة في تنظيم العقود الدائمة في مقابل العقود المؤقتة

 تحديات السياسة العامة
سوق العمل؟ تعرض المناقشة بشأن ة بين تنظيم سوق العمل والمؤسسات ومختلف أشكال تجزئة ما هي العالق 

 .على المحك القضايا المطروحة ٣الواردة في الفصل  ةسياسات سوق العمل النشط
، على نحو طوعي وغير العاملة الزيادة؛ فما هو حجم مشارآة القوىآخذة في " نمطيغير ال"ل العمل اإن أشك 

 في هذه األشكال من العمالة، وآيف يمكن للسياسة العامة أن تتناول هذا األمر؟ طوعي، 
 ؟تعاقديةوضاع الاألوالحماية االجتماعية بين مختلف  اإلعاناتآيف يمكن التصدي على أفضل وجه للتفاوت في  

  توجهات األجور العالمية 
في آل  حصتهاإجمالي العمالة وترتفع  تمثل العمالة مدفوعة األجر على الصعيد العالمي، حوالي نصف . ١١٧

، زاد المتوسط ٢٠٠٧- ٢٠٠١ فترةوفي الفترة السابقة لألزمة، أي . مكان تقريبًا بالنسبة إلى النساء والرجال
. ٣٧الحقيقيةلقيم با في المائة للعام الواحد ٣٫٢بلدًا توفرت البيانات بشأنها بمعدل  ٨٣لألجور في عينة من  الحقيقي

وفي الفترة ذاتها، زاد الناتج . في المائة من سكان العالم ٧٠لدان المشمولة في هذا التقدير حوالي وتغطي عينة الب
  . سنويًافي المائة  ٤٫٦المحلي اإلجمالي للفرد الواحد بنسبة 

                               
  :انظر   ٣٧

ILO: Presentation of the first issue of the global wage trends report, Governing Body, 303rd Session, Geneva, 
Nov. 2008, GB.303/ESP/1. 
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مرحلة وتعكس هذه المتوسطات لألجور الشهرية األداء القوي لعدد من البلدان النامية والبلدان التي تمر ب . ١١٨
الدول  ابطةفي المائة للعام الواحد في الصين وفي بعض بلدان ر ١٠، بما في ذلك معدل أعلى من يةنتقالا

التي سجلت في  ،الحادة في األجور التخفيضاتالمستقلة، حيث آان النمو القوي لألجور جزءًا من االنتعاش من 
. البلدان شهدت نموًا أقل لألجور غير أن غالبية. المرحلة األولى من االنتقال االقتصادي في بداية التسعينات

في المائة في نصف البلدان، بما في ذلك في عدد آبير من االقتصادات  ٢وزاد متوسط األجور بأقل من 
  . المتقدمة

، بالتغيرات ٢٠٠٧إلى عام  ١٩٩٥وارتبط النمو االقتصادي، على مدى الفترة األطول الممتدة من عام  . ١١٩
وية واحدة، زاد ئ، عندما زاد الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد بنقطة موفي المتوسط. اإليجابية في األجور

نمو أن ال ٠٫٧٥بنسبة  "مرونة األجور"ويؤآد ما يسمى . ئوية إضافيةنقطة م ٠٫٧٥ بمقدارمتوسط األجور 
تاجية أمر ال يمكن تحقيقه إال عندما ينمو االقتصاد وتكون إن ، هوألجور على مدى عدة سنواتا المستدام في

  . العمل آخذة في الزيادة

الحقيقية، أمكن مالحظة وفي الوقت ذاته، عندما ارتبط النمو االقتصادي ارتباطًا إيجابيًا بتغيرات األجور  . ١٢٠
نمو وهذا األمر يدعم وجهة النظر التي ترى أن . بمعدل أبطأ من النمو االقتصادي الحقيقية زادتاألجور  أن

واتساقًا مع هذه التوجهات، سجل توجه هابط في نسبة الناتج المحلي اإلجمالي  .عن نمو اإلنتاجية األجور تخلف
أن نسبة ) ٢٠٠٧-٢٠٠١و ٢٠٠٠- ١٩٩٥( مختلفتين وتبين مقارنة أجريت بين فترتين. الموزعة على األجور

قتصادات ويالحظ هذا التوجه الهابط في اال. األجور هبطت في ثالثة أرباع البلدان التي توفرت البيانات بشأنها
في المائة من النمو السنوي  ١وإجماًال، عند مراعاة جميع أنواع البلدان، ارتبط . المتقدمة والنامية على حد سواء

 .األجور في الناتج المحلي اإلجمالي حصةفي المائة في  ٠٫٠٥للناتج المحلي اإلجمالي بانخفاض بمعدل 

خيرة، بل إنه تحول إلى أرقام سلبية في عدد من وانخفض نمو األجور في غالبية البلدان في اآلونة األ . ١٢١
وإن (بلدًا توفرت البيانات بشأنها، تمكنت غالبية البلدان من االحتفاظ بمعدل إيجابي  ٥٣وفي عينة من . البلدان

غير أن أآثر من ربع البلدان شهد ثباتًا . ٢٠٠٨لنمو األجور في عام ) آان آخذًا في االنخفاض في غالبية الحاالت
، وهو العام الذي وقع فيه االنكماش االقتصادي ٢٠٠٩وفي خالل عام . حقيقيةنخفاضًا في األجور الشهرية الأو ا

وقد يعزى ذلك . حقيقيةانخفاض األجور الشهرية ال عن العالمي، أعلن عدد من بلدان مجموعة العشرين آذلك
عات العمل والتغييرات الطارئة وانخفاض عدد سا العمل ساعةأجر إلى مجموعة من العوامل، منها انخفاض 

  . العمالة تشكيلعلى 

أنها أآثر قدرة على المقاومة من األرباح  قد أثبتت إلى ذلك الحين األجور آانتإعداد هذا التقرير، عند و . ١٢٢
األجور في الناتج المحلي اإلجمالي في غالبية  حصةوقد أدى ذلك إلى ارتفاع . في غالبية البلدان خالل األزمة

وبطبيعة . فضًال عن أنه ارتفاع يقاوم توجهًا هابطًا أطول أمدًا - السبعة والعشرين المشمولة في العينة البلدان 
، بغض النظر عن ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة الفي المائة في  ٥و صفراألجور بنسبة تتراوح بين  حصة الحال زادت

صحاب العمل على حد سواء ألويعني ذلك أن يكون للعمال و. حجم نمو الناتج المحلي اإلجمالي أو انخفاضه
 التوجهب "تلصق" يقال، ما على واألجور. في األجور تكييف تخفيضيعلى األمد القصير لتالفي وجيهة أسباب 
 الطلب على الحفاظ وعلى الطلب، تباطؤ في مواجهة البقاء على الراسخة القدرة هو بالطبع والمقابل الهابط،
ف األجور في يتكي طريقة وتضطلع المؤسسات بدور الوسيط في). وراألجأي ( االستهالك قناة خالل من الكلي

رأس المال هي لى حصة إاألجور نسبة  حصةغير أنه من المهم اإلشارة إلى أن الزيادة الحالية في . هذا السياق
االنكماش  في سياقاألجور  األرباح أآثر مما يرجع إلىفذلك يرجع إلى انخفاض : ليست بالخبر الجيد

  . ي الحالياالقتصاد

، وفي وقت ٢٠٠٨في عام  حسب الجنسبلدًا بيانات بشأن متوسط تفاوت األجور  ٢٢نشر  ،وإجماًال . ١٢٣
وهي تفيد بأن أجور النساء . ٢٠٠٩ن الربع األول من عام عأيضًا بيانات  قد نشر بلدًا ١١ آانإعداد هذا التقرير 

المستمر نحو إنما يان التوجه البطيء في بعض األح أوقفما م -ر تضرر أجور الرجال اقدمتضررت بنفس 
ظلت فجوة تفاوت األجور بين  ،عشرينالين والنسبة إلى غالبية البلدان االثنوب. المساواة في األجور بين الجنسين

ويظل من . في المائة من أجور الرجال ٨٠ يكسبن حوالير، فظلت النساء يمن دون تغيعلى حالها الجنسين 
  .وجه التفاوت في األجور بالتفصيلمة على أالضروري توثيق تأثير األز
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  تحديات السياسة العامة
 - لطلب اإلجمالي من عناصر اتزداد أهمية االستهالك الذي يدفعه الدخل من األجر بوضوح، بوصفه عنصرًا  

  . النتعاشوبالتالي ا
إذا أريد أّال حاسمة  وهي - يدة على األجور قدر اإلمكان على أسس ج الحفاظتقوم مبررات االقتصاد الكلي لصالح  

 . يخرج عن مساره يتأخر االنتعاش أو
آيف يمكن بالتالي الحفاظ على مستويات األجور على أفضل وجه، بالنظر إلى أهمية القيام بذلك في االقتصاد  

 الكلي؟ 
 نمو األجور؟ فينمو اإلنتاجية  أن يتجلىلضمان " لدخلاسياسات "ن استخدام المفاوضة الجماعية وآيف يمك 

  توجهات عدم المساواة
ففي الفترة . المكاسبفي تساوي  ٢٠٠٧لم تتسبب أرباح العمالة في الفترة من بداية التسعينات إلى عام  . ١٢٤
في حوالي ثلثي  -آما قيست في مؤشر جيني  -ل زادت التفاوتات في الدخ ٢٠٠٦وعام  ١٩٩٠عام  بين

 غير أن. في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق األوسط رئيسي وترآزت التخفيضات القليلة بشكل. ٣٨البلدان
  . ذين اإلقليمينمستوى التفاوت يظل مرتفعًا في ه

إلى الزيادة ابتداًء من  آاسبي األجورفي المائة من  ١٠أدنى في المائة و ١٠ومالت الفجوة بين أعلى  . ١٢٥
البلدان المشمولة في العينة، سجلت البرازيل ومن بين . شملتها الدراسةبلدًا  ٢٧بلدًا من  ١٨أوائل التسعينات في 

وأحد أسباب هذا التوجه هو انخفاض الطلب . تفاوت الدخلوالصين والهند والواليات المتحدة أعلى زيادة في 
في البلدان الغنية والبلدان  المهرةفي البلدان الغنية، وزيادة الطلب على العمال  متدنية المهاراتعلى اليد العاملة 

وإلى " المنحاز إلى المهاراتالتغير التقني "هذا النمط من الطلب على المهارة أساسًا إلى  ُعزيو. النامية
 . وفي بعض البلدان أثرت السياسات الضريبية وغيرها من العوامل على توزيع الدخل. العولمة

عمالة اإلجمالية في لعمالة توقفًا مفاجئًا، إذ انخفضت الفي اومنذ بداية األزمة توقفت فترة النمو القوي  . ١٢٦
وآان معدل . ٢٠٠٩مارس  /آذارو ٢٠٠٨مارس  /ن آذاربيفي المتوسط  ٠٫٨بلدان مجموعة العشرين بنسبة 

على  ةالعمل الدولي نظمةم أدنى معدل سجلتههو  ٢٠٠٩في المائة في  ١الذي بلغ زهاء  نمو العمالة العالمي
  .٣٩اإلطالق

انخفض أثناء المراحل األولى من األزمة، إذ إن العاملين ل قد فاوت في الدخومن المحتمل أن يكون الت . ١٢٧
 أفرز) األجور في المتوسطفيه  ترتفع الذي(بأجر مرتفع آانوا أول من تأثر باألزمة، خاصة وأن القطاع المالي 

أغنى  إلى انخفاض مداخيل تراجع أسواق األسهمأدى فضًال عن ذلك، . ناسب من الوظائفتعددًا غير م
غير أن التفاوت قد يتسع على األمد المتوسط مع بدء . المؤشرة والتقاعدالمعاشات  صناديق هياراألشخاص مع ان

ويواجه العمال . رًا سلبيًاات المتدنية تأثأسواق األسهم في االنتعاش ومع تأثر تكوين أجور العمال ذوي المهار
ن العمل مجددًا فإن ذلك وعندما يبدأوغالبًا مصاعب أآبر في العودة إلى أسواق العمل ات المتدنية المهار وذو

 . ر أدنىيكون بأج

  تحديات السياسة العامة
 ما هي تدابير السياسة العامة المناسبة إلرساء التوازن بين النمو والتوزيع؟  
 البلدان من خالل سياساتها الترابط بين توزيع الدخل والنمو والعمالة؟  تعالجآيف  
، مثل السياسة الضريبية وسياسات التنمية الصناعية والمحلية؟ "إعادة التوزيع"ن أجل ما هي السياسات الالزمة م 

 ل وتعزيز العمالة المنتجة؟ تفاوت في الدخوآيف يمكن أن تساهم هذه السياسات في تقليص ال
 .والمهارات والسمة غير المنظمة بعض الرؤى بشأن التفاوت ٧و ٥يوفر الفصالن  

                               
  :موضوع هذه المناقشة مأخوذ برمته من   ٣٨

ILO-IILS: World of Work Report 2009. The global jobs crisis and beyond (Geneva, 2009).  
  ). ٢٠١٠جنيف، ( ٢٠١٠يناير  /اتجاهات العمالة العالمية، آانون الثاني: مكتب العمل الدولي   ٣٩
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  تخضير سوق العمل :االستدامة البيئية
اظ على جودة البيئة وفي تتكون الوظائف الخضراء من العمالة التي تساهم إسهامًا جوهريًا في الحف . ١٢٨

وهذا تعريف واسع النطاق قياسًا . البيئية" اآلثار"وتوجد هذه الوظائف في أنشطة تقل فيها . استعادة رونقها
على جودة البيئة أو في استعادة  أنماط تساهم في الحفاظبتحديات إعادة توجيه أنماط االستهالك واإلنتاج نحو 

  . رونقها

الخضراء، سواًء أآانت صناعات  ضراء في األنشطة األساسية للصناعاتوتترآز بعض الوظائف الخ . ١٢٩
فإن الحاجة الضخمة ذلك  ومع). البناء مثًال(أم صناعات معادة الهيكلة بيئيًا ) الطاقة الشمسية مثًال(جديدة 
  .٤٠أآبر تداعيات على سوق العمل تخلفالتي  ، هيالوظائف الموجودة" تخضير"من أجل  الهائلة اتواإلمكاني

ليست توجهًا لسوق العمل بنفس معنى التوجهات األخرى المعروضة في هذا " الوظائف الخضراء"و . ١٣٠
ومن شأن . هي توجه معد للسياسة والمستهلك من دون رجعة على ما يبدوإنما واالستدامة البيئية . الفصل

شأن  ذلك ، شأنها فيالعمل وجودته وموقعه يةاالستدامة البيئية أن يكون لها تداعيات واسعة النطاق على آم
  . جميع حلقات إعادة الهيكلة االقتصادية

وثمة زيادة في الوعي بأن سياسات العمالة والعمل يمكنها أن تساهم في تحقيق انتقال سلس إلى نمو أآثر  . ١٣١
الوظائف الموجودة؛ المساعدة " تخضير"لوظائف الخضراء؛ ل المتاحة فرصالتحديد : طريقاستدامة، وذلك عن 

وستزداد أهمية استراتيجيات الوظائف الخضراء في مسؤوليات وزراء . على إلغاء الوظائف غير المستدامة
  . العمل والعمالة ومسؤوليات منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

يوفر عددًا قليًال للغاية من الوظائف الالئقة، فإن  الجاري من أن مسار العولمةتنامي القلق  وبالنظر إلى . ١٣٢
وهذه فترة من االنتقال في االقتصاد . هناك قلقًا من أال نستطيع الحفاظ على النمو على حساب جودة البيئة

المهارات  يرات موازية في هياآل العمالة وأنماط االستثمار واآتسابيتغ ستقتضيواإلنتاج واالستهالك 
 .٤١وممارسات مكان العمل

 تحديات السياسة العامة
 تشجع على االستدامة البيئية؟  ،يرات في العمالة وسوق العمليبشأن التغ معالم سياسةالهيئات المكونة  ترسمآيف  
ات سوق بما أنه سيكون ثمة خسائر ومكاسب في الوظائف أثناء االنتقال إلى استدامة أآبر، فأي سياسة من سياس 

 ستكون األآثر فعالية؟ - أو في الواقع االستثمار  -العمل 
 المتعلقة بالمسار المستدام؟ ن الطلبات المستقبلية على المهاراتماذا نعرف، في جانب العرض، ع 

  للمضي قدمًا السبل الممكنة

  الدول األعضاء
على وضع السياسات  جسيمًا تعد ندرة المعلومات بشأن سوق العمل في غالبية الدول األعضاء قيدًا . ١٣٣

 ،المؤشرات األساسيةأهم وتتوفر بيانات موثوقة بشأن أحد . للتصدي للتحديات الواردة في هذا الفصل الالزمة
لى اإلخفاق في إ المعلومات غالبًا يؤدي حرمان السياسة منوسوف . فقط البطالة في حوالي ثلث بلدان العالم أي

  . إصابة الهدف المنشود

التوجهات الديموغرافية لها  - ، بمعنى أن لها أبعادًا متعددة "ةآبير"مذآورة آنفًا  عديدة حدياتعتبر توت . ١٣٤
على استدامة نظم الضمان  وإنماالعاملة الموجودة حاليًا،  القوىتداعيات، على سبيل المثال، ليس فقط على 
أي  - بطبيعتها " شاملة"الفصل  في هذا المثارةوالمسائل . آذلك االجتماعي وقدرة نظم التدريب على التكيف

  . شاملة من حيث دوائر السياسة العامة التي تتقاطع معها
                               

الوظائف : برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات العمال   ٤٠
: ، متاح على الموقع)٢٠٠٨لمي، واشنطن العاصمة، معهد الرصد العا( نحو عمل الئق مستدام في عالم منخفض الكربون: الخضراء

www.ilo.org/integration/themes/greenjobs ." قطاع العمالة الطلب من عندبشأن الوظائف الخضراء متاحة " حفز األفكاروثيقة .  
نوفمبر /جنيف، تشرين الثاني، ٣٠٣، الدورة مجلس اإلدارةانعكاسات تغير المناخ على العمالة وسوق العمل، : مكتب العمل الدولي   ٤١

  . GB.303/ESP/4، الوثيقة ٢٠٠٨
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ضي تيقويمتد نطاق هذه القضايا إلى ما هو أبعد من الهيئات المكونة الثالثية لمنظمة العمل الدولية، و . ١٣٥
ي السياسات إذ تشكل وال يمكن التصدي لها سوى من خالل اتساق أآبر ف. بالتالي التنسيق مع وزراء االقتصاد

  . هذه األخيرة تحديًا أمام الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية على الصعيد الوطني

  بـالمكت
لكن من الضروري تحفيز جهود البحث في . ثًا بشأن العديد من التوجهات المذآورة آنفًاوأجرى المكتب بح . ١٣٦

يفوق العرض، فقد اتخذ  إلى المكتب إلجراء بحوث وبما أن الطلب الموجه. سياق ندرة الموارد البشرية والوقت
التي تقوم بدور مرآز لتبادل البحوث على صعيد البحوث والمنشورات، التدبير األول هو إنشاء لجنة . تدبيرين

استراتيجية للمكتب بشأن  ٢٠٠٩نوفمبر  /وأقر مجلس اإلدارة في تشرين الثاني. المكتب وتحدد متطلبات البحث
  .٤٢ثوالبح

في  للبحث" موضوعًا وفريقًا" ١٣على صعيد المكتب يحدد  ،عن قطاع العمالة منبثقوهو بير الثاني والتد . ١٣٧
 وقطاعات مختلفة في المكتب حول موضوع بحث إداراتويجمع هذا المقترح الباحثين من . مجال العمالة

لألهداف " القابلة للتجزئة والمتكافلة وغير المتكاملة"من أجل تفعيل الطبيعة " التجارة والعمالة"، مثل رئيسي
  . من خالل البحثوذلك  - االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية 

اتجاهات العمالة ، مثل تقرير ائدةويظل نشر النتائج يمثل مشكلة، باستثناء القليل من المنشورات الر . ١٣٨
وقع، ولم تكن منظمة التي نشرت في موعد محدد وبالتالي مت ،المؤشرات الرئيسية لسوق العملتقرير العالمية و

بمنظمة  مقارنة على سبيل المثالفي العالم الخارجي،  بحوثهانشر نتائج في بشكل خاص  ؤهلةالعمل الدولية م
 المفروضة على القدرات إلى منعالقيود  أدتوقد . ٤٣التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبنك الدولي

  . تقرير العمالة العالميبشأن العمالة، مثل  دةرائالمزيد من المنشورات ال إصدارالمكتب من 

غالبية المواضيع المتعلقة بالتوجهات والتحديات المعروضة في هذا  ٧إلى  ٣وستتناول الفصول من  . ١٣٩
 ألسس العمل الالئق فيما يتعلق بالتحديات" غير القابلة للتجزئة"و" المتكاملة"وسوف تبين الطبيعة . الفصل
ونظرًا للخطوط العريضة المتفق عليها . والمختارة بحريةوالمنتجة عزيز العمالة الكاملة التي تؤثر على ت العالمية

 .جميع التوجهات الرئيسية الواردة هنا الفصول التالية تناولأن تلهذا التقرير ولحجمه، فلن يكون من الممكن 

  

                               
تعزيز القدرة على توفير  - استراتيجية المعارف : ٢٠١٥-٢٠١٠االستراتيجيات القائمة على النتائج للفترة : مكتب العمل الدولي   ٤٢

، الوثيقة ٢٠٠٩نوفمبر  /رين الثاني، جنيف، تش٣٠٦مجلس اإلدارة، الدورة العمل الالئق وتطبيق الميثاق العالمي لفرص العمل، 
GB/306/PFA/12/3 .  

  . المرجع نفسه   ٤٣
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  ٣الفصل 

  سياسات تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة 
  والعمل الالئق للجميع

، الذي يرد في اتفاقية سياسة العمالة ،هدف العمالة الكاملة ١٩٤٤خ إعالن فيالدلفيا الصادر عام يرس . ١٤٠
وقد فاقم االنكماش االقتصادي . ويشدد عليه إعالن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة) ١٢٢رقم ( ١٩٦٤

والتحدي . ك في الفصل السابقالراهن من تحدي العمالة العالمية الذي آان مطروحًا من قبل، آما ورد ذل
العاملة العالمية على دوالرين أمريكيين  ىفي المائة من القو ٤٠هو أن يعيش حوالي  ٢٠١٠المطروح في عام 

العاملة في العديد من األقاليم في القطاع غير المنظم؛  ىوتعمل غالبية القو. أو أقل لألسرة في اليوم الواحد
وعلى الرغم من التقدم المحرز في بعض البلدان . ب الحياة في العملهو جانب هام من جوان االستضعافو

، تستحقه اليوم وآانت تستحق الثناء في وقتها وال تزال ١٩٤٤واألقاليم، تظل الرؤية الجريئة التي سادت في عام 
  . غير قابلة للتحقيق

في هذا التقرير، فإن جوهر وعلى الرغم من اختالف الوقائع في البلدان واألقاليم التي شملتها المناقشة  . ١٤١
لمن يبحث عنها في غالبية األماآن في " الالئقة"من الوظائف  ةالقليل القلة تحدي العمالة العالمية يتمثل في توفر

  . متاح دائمًا؛ لكن العمل المنتج الذي ينطوي على أجور وظروف عمل الئقة هو شأن آخر" العمل"و. العالم

في العديد من البلدان أنه بالرغم من أن النمو االقتصادي  ةالعمل الدولي ةمنظمقوم به تويبين البحث الذي  . ١٤٢
ومن ثم فإنه من  .١عمالة مستدامة ومنتجة وّلدالمطرد ضروري، فإنه ليس آافيًا بأي شكل من األشكال لكي ي
 أي إطار -  العمالة وجودتها على حد سواء يةالضروري وضع إطار سياسي على المستوى الوطني يعزز آم

المناقشة في هذا الفصل  الذي تتمحور حولهالرئيسي  التحديو. وطني يدعم اتساق السياسات على الصعيد الدولي
  . على خير وجه الهدفمساهمة منظمة العمل الدولية في هذا  هو طريقة

  مختلفة وتوجهات سياسات العمالة ال الوقائع

  البلدان ذات الدخل المرتفع 
اعتمدتها البلدان الصناعية بتطور النظرة للعمالة الكاملة بوصفها هدفًا  تأثرت سياسات العمالة التي . ١٤٣
الكبير الذي وقع في الثالثينات والخراب الذي خلفته الحرب العالمية الثانية خلفية لظهور  الكسادوشكل . أساسيًا

فًا اقتصاديًا واجتماعيًا حرآة آبيرة في البلدان المتقدمة في منتصف األربعينات لتشمل العمالة الكاملة بوصفها هد
وشهدت . وظل اتفاق العمالة الكاملة سائدًا حتى وقعت حقبة من االضطراب في منتصف السبعينات. أساسيًا

في شتى أرجاء العالم " تضخم مصحوب بكساد اقتصادي"صدمتا أسعار النفط اللتان وقعتا في السبعينات حدوث 
وقيل إن قوى . تضخم هي الهدف األولي للسياسة االقتصادية فيهوتحول في النموذج الذي آانت السيطرة على ال

ال يمكنه أن يتأثر بشكل مستدام بسياسات إدارة الطلب " معدل طبيعي للبطالة"السوق من شأنها أن تؤدي إلى 
وليست هدفًا أساسيًا ينبغي  السوقمن سياسات النمو وقوى " مشتقة"وبالتالي أصبحت نتائج العمالة . ٢اإلجمالي

وسادت هذه النظرة جدول األعمال االقتصادي ألآثر من عقدين في . د ذاتهبحالسعي إلى تحقيقه مباشرة و
                               

  :انظر   ١
A. Ghose, N. Majid, C. Ernst: The global employment challenge (Geneva, ILO, 2008); and R. Islam (ed.): 
Fighting poverty, The development–employment link (Geneva, ILO, 2006). 

، جنيف، ٢٩١، مجلس اإلدارة، الدورة سياسة اقتصاد آلي من أجل النمو والعمالة  :مكتب العمل الدولي: تستعرض هذه القضايا في   ٢
   .GB.291/ESP/1  ، الوثيقة٢٠٠٤نوفمبر  /تشرين الثاني
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حفاظ على دولة رفاه الناشئة عن ال شواغل نامية بشأن التكاليف المالية آذلك اقتصادات السوق المتقدمة ودفعتها
  . آبيرة

وآما أوردت لجنة الخبراء في دراستها . ةتغير توجهات السياس في تغير نموذج سياسة العمالة تجلىو . ١٤٤
 يما إن تحقق سياسة االقتصاد الكلي نتائج أآثر سلبية حتى تضح"...  ٣االستقصائية العامة بشأن صكوك العمالة
  ". وتحتل مكانًا أساسيًا في سياسات العمالة في البلدان المتقدمة... نتائج سياسات سوق العمل أآثر إيجابية 

وآما . توافق اآلراء السائد بشأن سياسة العمالةإلى انقطاع  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨عالمي لعامي االنكماش ال أدى . ١٤٥
على التخفيضات الهائلة في أسعار الفائدة وعلى  تقريبًااالقتصادات المتقدمة  جميع ، رآزت٢ورد في الفصل 

غير ت هذه االستجابات وتفيد تقييما. وضع حد النخفاض الطلب اإلجمالي الرامية إلى ةالمالي الحوافزمجموعات 
وحدت من الخسائر في الوظائف وذلك عن  آسادسياسة االقتصاد الكلي أنها حالت دون حدوث المسبوقة في 

أما . االضطالع بممارسات اإلبقاء على اليد العاملة على طريق دمجها بالتدابير الرامية إلى تشجيع الشرآات
. عاش مستدام في العمالة، فأمر ال يزال في علم الغيبمعرفة ما إذا آانت هذه التدخالت ستؤدي إلى انت

  . والمطلوب هو تجديد االلتزام بالعمالة الكاملة آهدف أساسي لسياسة االقتصاد الكلي

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واالتحاد  آل من استراتيجيات العمالة في يرد توضيحو . ١٤٦
  .١-٣في اإلطار  ،األوروبي

  ١-٣اإلطار 
  استراتيجيات العمالة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واالتحاد األوروبي

وما أعقبها من ) ١٩٩٤( استراتيجية فرص العمل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديتتضمن 
التنمية في الميدان االقتصادي دروس سياسية مستمدة من إعادة تقييم استراتيجية فرص العمل في منظمة التعاون و

التي تحول دون مشارآة  إزالة العوائق  "٢"وضع سياسة اقتصاد آلي مناسبة؛  " ١: "، أربع رآائز وهي)٢٠٠٦(
التصدي لعوائق سوق العمل واإلنتاج التي تعوق الطلب اإلجمالي؛  " ٣"وتعوق البحث عن الوظائف؛  سوق العمل

وتشير االستراتيجية إلى أن حاجة جميع البلدان إلى ضمان . لعاملة وآفاءاتهاا ىتيسير تطوير مهارات القو  "٤"
 ،آل رآيزةة، داخل آل بلد على حد فيه يستخدم مجالغير أنه من الممكن وجود . صالبة آل رآيزة من هذه الرآائز

شدد على الحاجة إلى وهي ت. ذلك مع مراعاة الظروف الوطنيةومختلفة من أجل تحقيق نتائج ناجحة،  سياسية توليفات
وقد نفذت بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في اآلونة . مجموعة متسقة من التدخالت السياسية

  . األخيرة إصالحات هامة في سوق العمل استنادًا إلى هذه المبادئ التوجيهية
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان  آفاق العمالةمن تقرير  ٢٠٠٩تسلم الطبعة الصادرة في عام  ،ومع ذلك

، بأنه في حين تشدد المبادئ التوجيهية لسياسة العمالة الواردة في منشورها ")التصدي ألزمة الوظائف("االقتصادي 
ألداء العمالة على  المسبقة ، على الشروط الهيكليةبفرص العملالذي يعيد تقييم استراتيجيتها الخاصة  ٢٠٠٦لعام 

ل، فهي ال تقدم اإلرشاد بشأن آيفية تحوير سياسات العمالة والسياسات االجتماعية أثناء أي انكماش األمد الطوي
وهي تسلط الضوء على أهمية إيجاد طرق ناجعة من أجل توفير الدعم المناسب للدخل وإعادة . اقتصادي عميق

ويسلم . يرًا سلبيًا باالنكماش االقتصاديالتوظيف للعمال الذين فقدوا وظائفهم ولغيرهم من العمال الذين تأثروا تأث
عملية إعادة النظر في التداعيات الناجمة عن االنكماشات االقتصادية الحادة من أجل وضع سياسة "التقرير آذلك بأن 

صدر حديثًا بشأن  فضًال عن ذلك، يسلم بيان". إنما ال تزال في مراحلها األولى لسوق العمل على الوجه األمثل،
، )"جعل النمو االقتصادي أآثر إنصافًا للفقراء"( السياسية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالتوجهات 

لقيود الفعلية التي لعامة أآثر فعالية للتصدي  إجراءاتبأن األزمة االقتصادية الراهنة تسلط الضوء على الحاجة إلى 
العمالة المنتجة والعمل الالئق هما "متاحة لهم ويشدد على أن الرجال الفقراء والفرص الفعلية الوالنساء  يواجهها

  ".من براثن الفقر للخالصالسبيالن الوحيدان 
، أدت دورًا أساسيًا في التنسيق بين سياسات ١٩٩٧ومنذ أن وضعت االستراتيجية األوروبية للعمالة في عام 

التنسيق بين أولويات  وتضمن تراتيجية لتوجهووضعت هذه االس. االتحاد األوروبي من أجل إتاحة فرص عمل محسنة
ويقوم هذا التنسيق بين السياسات الوطنية . الدول األعضاء على مستوى االتحاد األوروبي أيدتهاسياسة العمالة التي 

للعمالة على عملية سنوية أدرجت في دورة متجددة من ثالث سنوات، وذلك منذ إعادة إطالق استراتيجية لشبونة في 
  . ٢٠٠٥عام 

مبادئ توجيهية بشأن العمالة؛ خطط عمل وطنية؛ : ة ما يليوتتضمن عناصر االستراتيجية األوروبية للعمال
  .خاصة بكل بلدتقارير مشترآة بشأن العمالة؛ توصيات 

 

                               
اعية من أجل عولمة عادلة لعام إعالن العدالة االجتم دراسة استقصائية عامة بشأن صكوك العمالة في ضوء: مكتب العمل الدولي   ٣

، ٩٩الدورة ، مؤتمر العمل الدولي، )باء ١الجزء (تطبيق االتفاقيات والتوصيات، التقرير الثالث ب المعنية ، تقرير لجنة الخبراء٢٠٠٨
  .٢٠٠٧- ١٩٩٨وتغطي الفترة التي يشملها التقرير الفترة . ٢٠١٠جنيف، 
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الضوء على الحاجة إلى التصدي ) ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني(وسلطت خطة االنتعاش االقتصادي األوروبية 
مارس  /آذار" (توجيه االنتعاش األوروبي"ويستعرض بالغ اللجنة المعنون . مة االقتصادية على الوظائفآلثار األز
وعلى هذا . عددًا من العناصر لمساعدة الدول األعضاء على وضع سياسات مناسبة وفعالة للعمالة وتنفيذها) ٢٠٠٩

االرتقاء رص العمل وتعزيز الحراك؛ وخلق ف الحفاظ على العمالة: األساس حددت ثالث أولويات رئيسية وهي
المعنون  ٢٠٠٩ويرمي بالغ اللجنة لعام . زيادة فرص الوصول إلى العمالةرات وتلبية احتياجات سوق العمل؛ بالمها

، إلى تعزيز التعاون بين االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه، وبين الشرآاء "التزام مشترك بشأن العمالة"
الجماعة، ب األدوات الخاصة الملموسة وتدعمها اإلجراءاتعلق باألولويات الثالث التي ترآز على االجتماعيين فيما يت

وهناك ترآيز شديد بشكل خاص . العولمة مع فللتكيسيما الصندوق االجتماعي األوروبي والصندوق األوروبي  ال
سوق  إلىعليهم فرصة الدخول التدريب والعمل التي يحتاجونها لضمان أال تضيع  لتزويدهم بفرصعلى الشباب 

  .العمل بسبب األزمة

  البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط
وشدد توافق اآلراء الجديد على . الناميةتحوًال في نماذج السياسة في البلدان  شهدت فترة السبعينات آذلك . ١٤٧

ى االستثمار األجنبي عل ةنحو التصدير والقائم ةالموجهوالقطاع الخاص  ايقوده التياستراتيجيات التصنيع 
 ة السائدةقاعدالآانت بمثابة التي  واستبدال الواردات، ثيالتوجيهية للتحد سياسات التصنيع، عوضًا عن المباشر

هذه السياسات لنقص النمو والعمالة في البلدان  اللوم على البعض ألقىو. في فترة الستينات ومنتصف السبعينات
تماشيًا وأدت هذه األفكار، . ٤السريع والموجه نحو التصدير في شرق آسياالنامية، في تناقض واضح مع النمو 

التي نفذت في البلدان " برامج التكيف الهيكلي"نموذج االقتصاد الكلي المتغير في البلدان المتقدمة، إلى  مع
ي تحت رعاية مؤسسات بريتون وودز والمبادئ التوجيهية الواردة ف ١٩٩٨عام و ١٩٨٠عام  بينالنامية 

تصف السبعينات وبمرور فترة التسعينات، شدد نموذج السياسة السائد الذي ظهر في من. ٥"توافق آراء واشنطن"
التضخم، ومرونة التحكم بإلى إرساء االستقرار و الهادفةوتقييد سياسات االقتصاد الكلي  على تحرير التجارة

  . ساسية في مجموعة أنشطة السياسة الوطنيةالمالية آعناصر أ الضوابطسوق العمل والتحرير المالي وإلغاء 

ومن المسلم به تمامًا . وال تزال فوائد نموذج السياسة السائد في فترة الثمانينات والتسعينات مثارًا للجدل . ١٤٨
أن العديد من بلدان أمريكا الالتينية نجحت في خفض التضخم والتضخم المفرط اللذين انتشرا في فترات 

فيها هذه السياسات  أدت وهناك أيضًا أمثلة. جسيمة مولدة للفقر لسبعينات، وخلفا آثارًاالخمسينات والستينات وا
غير أنه، باستعادة أحداث الماضي، نجد أن فترتي الثمانينات والتسعينات قد توصفا ). الهند(النمو إلى تعزيز 
ويبدو أن تنفيذ . اإلقليمياللذين تباطأ فيهما النمو على الصعيدين العالمي و" العقدين الضائعين"بمصطلح 

لكن ذلك تم  -ف الهيكلي قد أرسى استقرارًا على صعيد االقتصاد الكلي صالح السياسي في ظل برامج التكياإل
ف الهيكلي أدت امج التكيعي االنتقادات أن برفضًال عن ذلك، تّد. ٦على حساب النمو طويل األمد والعمالة الالئقة

، في حين أن العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض وفي الزراعة البنية التحتية إلى انخفاض االستثمار العام في
وقد تأثر هذا الوضع بالمنافسة الضريبية الدولية . ةالمحلي اإليرادات لم يكن قادرًا على حشد القدر الكافي من

                               
وفي بداية المطاف، توافقت . الستينات ذسيا في التصنيع الموجه نحو التصدير منشارآت مجموعة صغيرة من اقتصادات شرق آ    ٤

السريع  االستحداثاآلراء المهنية على أن هذه االقتصادات نمت بسرعة وحققت تخفيضات مستدامة في معدالت الفقر من خالل 
 بقدر أآبر من الحذردراسات أجريت الحقًا  وتحلت. ذلك الحين السائدة فيسياسات تحدت الحكمة التقليدية ، بفضل العمللفرص 

. عملية التصنيع في شرق آسيا في فترة الستينات والسبعينات إلى وسلمت بأن على الدولة االضطالع بدور أساسي في تقديم اإلرشاد
 :انظر على سبيل المثال

World Bank: The East Asian miracle: Economic growth and public policy (Oxford, Oxford University Press, 
1993); and Asian Development Bank: Emerging Asia: Changes and challenges (Manila, 1997) 

  :آذلك في األفكارستعرض تو
I. Islam and A. Chowdhury: The political economy of East Asia: Post-crisis debates (Melbourne, Oxford 
University Press, 2000, Chapter 1). 

  :انظر   ٥
J.A. Ocampo: “Beyond the Washington Consensus: An ECLAC perspective”, in Cepal Review, No. 66, 1998. See 
www.eclac.org; P.-P. Kuczynski and J. Williamson (eds): After the Washington Consensus: Restarting growth 
and reform in Latin America (Washington, DC, Institute for International Economics, 2003); W. Easterly: The 
lost decades: Developing countries stagnation in spite of policy reform 1980–1998 (Washington, DC, World 
Bank, 2001). 

  . المرجع نفسه، W. Easterly, ibid:  انظر   ٦
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 الناتجومثل . ٧التي تصطحب عادة برامج تحرير التجارة" الصدمات المالية" عن والتعويض غير المناسب
الصافي حيزًا سياسيًا وماليًا ضيقًا للبلدان النامية لبلوغ األهداف اإلنمائية الرئيسية، مثل األهداف اإلنمائية لأللفية 

  .٨وتمويل مجموعات الحماية االجتماعية الشاملة

الحادي  في بداية القرن حفزتالتي  ،بعت برامج التكيف الهيكلي باستراتيجيات الحد من الفقروقد أت . ١٤٩
. الدين في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتلقية للمساعدات تخفيف عبءوالعشرين في العديد من الحاالت، 

وآما ). بلدًا ٦٦(بلدًا استراتيجيات آاملة أو مؤقتة للحد من الفقر  ٧٠وبحلول نهاية العقد، آان لدى ما مجموعه 
أنه في حين تمثل برامج الحد من الفقر واألهداف اإلنمائية  ستبين التقييمات التي سترد الحقًا في هذا الفصل،

وسعى الجيل . العمالة آهدف أساسي استحداثلأللفية تجديدًا لاللتزام بالحد من الفقر، فإنها لم ترآز أساسًا على 
الت بين ، ال تزال الصلتشغيليةالناحية ا من لكن -الثاني من استراتيجيات الحد من الفقر إلى إصالح هذا الخلل 

  . العمالة واإلطار السياسي العام غير مطورة بالقدر الكافي

قد أدت إلى بعض الخفض في معدالت  ٢٠٠٧-١٩٩٨ في الفترةوعلى الرغم من أن حقبة النمو المرتفع  . ١٥٠
 بين التوجهات التمييزالبطالة والفقر في جميع األقاليم، مع تباين النتائج بين بلدان العالم النامي، فمن المهم 

ولم تحل السياسات االقتصادية المعمول بها أزمة الوظائف في العالم النامي، حيث ترتفع مستويات . والمستويات
وفي حالة العديد من . البطالة الظاهرة والبطالة الجزئية المنتشرة والسمة غير المنظمة وانخفاض جودة العمالة

، لم تكن حتى فترة النمو المرتفع المسجل في )راءخاصة في أفريقيا جنوب الصح(البلدان ذات الدخل المنخفض 
بدايات القرن الحادي والعشرين قادرة على ضمان أن تلبي هذه البلدان غايات األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول 

النمو المدفوع باالرتفاع الهائل في صادرات المواد  وطبيعة آبير إلى أنماط إلى حٍدويعزى ذلك . ٢٠١٥٩عام 
، شرطًا رغم ضرورته، لم يكن النمو المرتفع، ٢وآما ذآر في الفصل . التمويل األجنبية تدفق مصادرواألولية 

وفي هذا البلدان، هناك شواهد قليلة على حدوث تغير هيكلي وتنوع . آافيًا لخلق وظائف ذات جودة عالية
  .١٠عريضة القاعدةو المنتجة وهما أمران حاسمان في استدامة خلق العمالة ،اقتصادي

البلدان  تأزمة الوظائف المتفاقمة التي ضربآذلك المالية واالقتصادية و يةالعالم ةوفي ضوء األزم . ١٥١
النامية والمتقدمة، دعا البعض إلى إعادة النظر في نماذج السياسات السابقة وإلى إعادة التوازن إلى استراتيجيات 

حشد الموارد المحلية؛ : ما يلي يتطلب ذلكو. ١١سياسات يقودها الدخل وترآز على العمالةعن طريق  النمو
تعزيز اتساق الة في اقتصادات السوق المفتوح؛ العامة والمؤسسات العامة الفع ةتجديد وتعزيز دور السياس

وتقع السياسات المتبعة للتصدي لتحدي العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق . الدولية وتنسيقها اتالسياس
  . النقاشفي صميم هذا  ،للجميع

  احتياجات الهيئات المكونة
 ،تشير الدراسة االستقصائية العامة بشأن صكوك العمالة إلى أنه على الرغم من تغير نموذج السياسة . ١٥٢

ذلك  يتجلىو". فإن غالبية البلدان تلتزم بهدف زيادة العمالة المنتجة"الذي ساد في فترتي الثمانينات والتسعينات، 
االجتماعية والمتعلقة أو في أجزاء من تشريعاتها /العمالة في دساتيرها و استحداثاإلشارات إلى : ما يلي في

                               
  :انظر   ٧

UNCTAD: The Least Developed Countries Report, 2009: The State and Development Governance (New York 
and Geneva, 2009) . 

  :تستعرض هذه القضايا في   ٨
I. Islam: The global economic crisis and developing countries: Transmission channels, fiscal and policy space 
and the design of national responses, Employment Working Paper No. 36 (Geneva, ILO, 2009) . 

  .IMF and World Bank: Global Monitoring Report 2009 (Washington, DC, 2009)  :انظر   ٩
  :انظر   ١٠

UNCTAD, 2009, op. cit.; and UN Economic Commission for Africa and the African Union: Economic Report on 
Africa 2010. Promoting high-level and sustainable growth to reduce unemployment in Africa (Addis Ababa, 
2010). 

والغرض . آسيا النامية لنموذج النمو الموجه إلى التصدير في" إعادة التوازن"سيوي على سبيل المثال إلى آلدعا مصرف التنمية ا   ١١
أآبر على األسواق المحلية  لقوم بشكتمن إعادة التوازن ليس اللجوء إلى الحمائية البالية، بل وضع استراتيجية للنمو لما بعد األزمة 

فرط على بغية تقليل حوافز االدخار االحترازي الم ةاالجتماعي الحمايةومن الضروري أيضًا زيادة االستثمار في نظم . واإلقليمية
  :انظر. الصعيد الوطني وعلى صعيد األسر المعيشية على حد سواء وذلك لتعزيز القوة الشرائية واالستهالك المحلي

ADB: Asian Development Outlook, 2009: Rebalancing Asia’s growth (Manila, 2009). 
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وآان لدى جميع البلدان التي شملتها . التزامها المعلن في وثائق السياسة األساسيةمحددة؛ قوانين سن ؛ بالعمل
طة ولتعزيز العمل للحساب الدراسة االستقصائية تقريبًا مبادرات قائمة لتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوس

المجموعات  لصالحالخاص لصالح الشباب، آما أنها سلمت بضرورة االنخراط في التدخالت المستهدفة 
  . المستضعفة وبناء المؤسسات لتقدم خدمات االستخدام العامة

 ويعد تعزيز العمالة، خاصة للشباب، ضرورة رئيسية محددة في جميع البرامج القطرية للعمل الالئق . ١٥٣
برنامجًا وفي جميع االستراتيجيات اإلقليمية التي اعتمدتها الهيئات المكونة لمنظمة العمل  ٦٧البالغ عددها و

  . الدولية

ولتحقيق هذا الهدف تطلب البلدان بشكل متزايد من المكتب أن يقدم لها الدعم في وضع سياسات وطنية  . ١٥٤
هذا  ينبثقو. ١٢من خالل عملية سياسية خاصة بكل بلد شاملة للعمالة تعتمد غالبًا بوصفها بيانات سياسة رسمية

بما فيها أقل البلدان نموًا؛ والبلدان  -جميع األقاليم؛ وجميع البلدان النامية على جميع مستويات النمو  عن الطلب
هذا  معظم الحاالت يكونوفي . بمرحلة انتقاليةذات الدخل المتوسط واالقتصادات الناشئة؛ والبلدان التي تمر 

رسم السياسات واإلصالح على المستوى القطري، على سبيل المثال في سياق تغير  روزنامةمع  متماشيًا الطلب
يات التخطيط للتنمية الوطنية أو متابعتها، بما في ذلك خالل وضع لالحكومات وسياساتها أو في اإلعداد لعم

  . استراتيجيات الحد من الفقر وتنقيحها

لعمالة تتناول مجموعات وبرامج ل سياسات وتقييم وتنفيذ ذلك دعم رسموتشمل احتياجات البلدان آ . ١٥٥
مستهدفة معينة مثل الشباب والنساء، أو دعم زيادة محتوى العمالة في االستثمارات في قطاعات معينة مثل البنية 

زاعات، يعد أو الن/وبالنسبة إلى العديد من البلدان المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية و. التحتية أو السياحة
االنتعاش الذي يرآز على العمالة األولوية األساسية في المحاوالت الرامية إلى تحقيق المزيد من التنمية 

  . المستدامة

آما ذآر من قبل، أن  ومن شأن آل من األزمة االقتصادية العالمية وتنفيذ الميثاق العالمي لفرص العمل، . ١٥٦
ة وإعادة النظر في التحديات الهيكلية وزيادة عدد برامج العمالة يعزز الطلب على إعادة توجيه سياسات العمال

الحصول على معلومات بشأن  ياألعضاء للمكتب ه الدول من ةالمقدم اتوآانت إحدى سمات الطلب. المستهدفة
وطلبت الهيئات المكونة من المكتب أن يقدم الدعم لما تبذله من جهود . في البلدان األخرى اإلجراءات المتخذة

 شاد السياسي على الصعيد اإلقليميتقديم اإلراسي والتقني على الصعيد القطري؛ الدعم السي: ما يلي من خالل
 .١٣العمل مع سائر المؤسسات متعددة األطرافواالضطالع بأنشطة بناء القدرات؛ 

  المكتب ةاستجاب

  العناصر االستراتيجية
تراتيجية المكتب لدعم تعزيز الهيئات المكونة تقوم اس ،األوسع نطاقًا العمل الالئق برنامجفي سياق  . ١٥٧

؛ اإلطار السياسي الذي يوفره برنامج العمالة العالمي )١( :للعمالة الكاملة والمنتجة على عدد من العناصر وهي
 رقم( ١٩٦٤ ،العمالة سياسة اتفاقيةمجموعة من الصكوك المعيارية المتعلقة بالعمالة، تقع في صميمها ) ٢(

البرامج ) ٤(رشاد السياسي بشأن وضع سياسات وطنية بشأن العمالة وتنفيذها واستعراضها؛ اإل) ٣(؛ ١٤)١٢٢
مثل االستثمار العام في البنية التحتية وسياسات  - معينة  سياسية األساسية التي تستهدف مجاالت ومجموعات

اإلدارة ) ٥(باب؛ سوق العمل النشطة ونظم المعلومات بشأن سوق العمل والتمويل االجتماعي وعمالة الش
لهذه القضايا باإلضافة إلى مجاالت أخرى محتملة  مستفيض ويرد في هذا الجزء تفصيل .السديدة واالستعراض

  . تحتاج إلى تعزيز

  اإلطار السياسي  -١
 ،١ ، آما أشير إلى ذلك في الفصل٢٠٠٣يعد برنامج العمالة العالمي الذي اعتمده مجلس اإلدارة في عام  . ١٥٨

عالن العدالة إويؤآد . ي األساسي الذي يقدم اإلرشاد لعمل منظمة العمل الدولية بشأن العمالةاإلطار السياس

                               
  . ٢٠١١- ٢٠١٠مة من البلدان للفترة طلبًا من هذه الطلبات المقد ٥٨، سجل ٢٠١٠يناير/ في آانون الثاني   ١٢
استراتيجية إنفاذ الميثاق  :متابعة مناقشة المؤتمر والقرارات الصادرة عنه بشأن األزمة االقتصادية والعمالة: مكتب العمل الدولي   ١٣

  .GB.306/3/1، الوثيقة ٢٠٠٩نوفمبر / جنيف، تشرين الثاني، ٣٠٦، مجلس اإلدارة، الدورة العالمي لفرص العمل
  .األولانظر القائمة الكاملة للمعايير ذات الصلة بالعمالة في الملحق    ١٤
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وهو وضع العمالة في صميم السياسات االقتصادية  ، أالالهدف األساسي من هذا البرنامج مرة جديدة االجتماعية
ج العمالة العالمي العمالة الالئقة ويعزز برنام. واالجتماعية الوطنية وفي صميم استراتيجيات التنمية الدولية

بما في ذلك القضاء  -نمو العمالة وجودة العمل  بالتالي في الوقت ذاتهيعزز استنادًا إلى معايير العمل الدولية، و
  . على التمييز في االستخدام

 وقابلية جعله أآثر تفعيًالإلى  ،٢٠٠٦١٥المعتمدة في عام  العالمي،وسعت استراتيجية تنفيذ برنامج العمالة  . ١٥٩
استراتيجيات وطنية للعمالة وتنفيذها آجزء من البرامج القطرية للعمل الالئق من  تصميممباشر على ال للتطبيق

وسعت االستراتيجية إلى هيكلة محتوى . وتقييمها رصدهاالعمالة والبحث بشأنها و ةخالل تحسين تشخيص سياس
توسيع   )١(: وهي ة،االجتماعي الحمايةسياسة العمالة و في أساسيةبرنامج العمالة العالمي حول خمسة مجاالت 

سياسات ومؤسسات   )٤(المنشآت؛  تنمية  )٣(المهارات والتكنولوجيا والقابلية لالستخدام؛   )٢(نطاق العمالة؛ 
الستراتيجيات في ا مجاالت السياسة الرئيسية ١-٣ويلخص الشكل . التوعيةاإلدارة والتمثيل و  )٥(سوق العمل؛ 

الت السياسة من أجل اووضعت آذلك قائمة مرجعية لمج. ادًا إلى برنامج العمالة العالميوطنية للعمالة استنال
المساواة بين الجنسين في  شواغل وقدم المكتب الدعم إلدراج. ١٦تقديم اإلرشاد لوضع سياسات وطنية للعمالة

، بالنسبة للمرأة اتجاهات العمالة العالميةمنشوره المعنون  أصدر على نحو منتظمالسياسات الوطنية للعمالة، و
دراج قضايا الجنسين في إلووضعت أداة جديدة لتقديم المساعدة . في هذا الصددآما وضع سلسلة من األدوات 

  .١٧جميع مجاالت السياسة في إطار برنامج العمالة العالمي

  مجاالت السياسة الرئيسية: لة العالميبرنامج العما استنادًا إلىاالستراتيجيات الوطنية للعمالة   :١-٣الشكل 

:االستراتيجيات الوطنية للعمالة استنادًا إلى برنامج العمالة العالمي
مجاالت السياسة الرئيسية 

مجاالت السياسة الرئيسية العوامل األساسية المحددة
إلى توسيع نطاق العمالة الرامية السياسات االقتصادية 

)جانب الطلب(
سياسات االقتصاد الكلي•
السياسات المالية•
سياسات التجارة واالستثمار والتكنولوجيا•
هجرة اليد العاملة•
األنشطة القطاعية•

لالستخدام والقابلية المهارات

المنشآت تنمية
التمكينيةالبيئة •
المنشآت الصغيرة والمتوسطة•
ممارسات مكان العمل•

مؤسسات سوق العمل وسياساته
قانون العمل•
سياسات سوق العمل النشطة•
خدمات االستخدام•

االنتقال إلى القطاع المنظم: االقتصاد غير المنظم

الحوار الثالثي والعالقات الصناعية والمفاوضة الجماعية

الحماية االجتماعية

النمو
االستثمار في رأس المال•
رأس المال البشري•
اإلنتاجية•
التجارة•
اإلدارة السديدة•

اإلنصاف واالندماج االجتماعي -التوزيع 
الضرائب والتحويالت•
:الوصول إلى•

اإلئتمان -األصول •
التعليم والتدريب•
البنية التحتية•
الصحة•

الحماية االجتماعية•

التمكين واإلدارة السديدة والمؤسسات
التمثيل•
النفوذ -المشارآة •
الحوار االجتماعي•

  
 .GB.295/ESP/1/1  ، الوثيقة٢٠٠٦مارس / ، جنيف، آذار٢٩٥، مجلس اإلدارة، الدورة "رؤية"مستقى من وثيقة : المصدر

                               
مفاهيم ونُهج وأدوات لتنفيذ برنامج العمالة : استراتيجيات العمالة من أجل البرامج القطرية للعمل الالئق: مكتب العمل الدولي   ١٥

 /، جنيف، آذار٢٩٥، مجلس اإلدارة، الدورة ة للعمل الالئقبشأن تفعيل عنصر العمالة في البرامج القطري" رؤية"العالمي، وثيقة 
   .GB.295/ESP/1/1، الوثيقة ٢٠٠٦مارس 

  . المرجع نفسه   ١٦
  . ILO: Guidelines on gender in employment policies (Geneva, 2009)  :انظر   ١٧
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النتائج ، ٢٠٠٧نوفمبر  /وقيمت لجنة العمالة والسياسة االجتماعية في دورتها المعقودة في تشرين الثاني . ١٦٠
الجديد حتى ذلك الحين، وذلك باستعراض التقدم  ية تنفيذ برنامج العمالة العالميتيجالتي حققتها استرا

هذا مرفق وآما هو ملخص في . المقترحة لسد هذه الفجوات اإلجراءاتواإلنجازات المحرزة وفجوات التنفيذ و
المطروحة على  التحديات الرئيسية: ما يلي" إنجازات برنامج العمالة العالمي بطاقة تسجيل"الفصل، حددت 
بين وزارات  الضعيفتنسيق السياسات في تكييف برنامج العمالة العالمي مع أوضاع مختلفة؛ الصعيد الوطني 

 تبين وجودوقد . العمل والمالية واالقتصاد فيما يتعلق بالعمالة؛ ضرورة تعزيز مراقبة األساليب المتبعة وتقييمها
البرامج القطرية للعمل الالئق التي ترآز على بين وجامع طار آإ توتر بين برنامج العمالة العالميبعض ال

البرامج القطرية  ضمنال تطبق باتساق  أن عناصر برنامج العمالة العالميويبدو . األولويات الخاصة لكل بلد
عمالة النهج الشامل الذي يتطلبه برنامج الويعني . منتظمًاللعمل الالئق وال تستخدم قائمتها المرجعية استخدامًا 

أنه ينبغي للمكتب الحفاظ عل خبرته وقدرته في جميع مجاالت البرنامج، بما فيها قدرته على البحث في  العالمي
وينبغي إيالء المزيد من االهتمام إلى تحليل التفاعل بين سياسة العمالة والمفاوضة . مجال البيئة االقتصادية

األولوية على الصعيدين العالمي واإلقليمي إلى زيادة  ومنحت. الجماعية وبين سياسات األجور وتفتيش العمل
في الشراآات الدولية وتقديم التدريب للحكومات  الترويج لهعن طريق  ببرنامج العمالة العالمي االعتراف

ويمكن لمقترحات المكتب بشأن . والشرآاء االجتماعيين على طرق تطبيقه وتطبيق األدوات المتعلقة به
شمل تعزيز عمليات استعراض سياسة العمالة استنادًا إلى تأن  نامج العمالة العالميتنفيذ بر فيالخطوات التالية 

  . تقديم مبادئ توجيهية أآثر دقة بشأن سياسة العمالة للبلدان على مختلف مستويات النمو

  الصكوك المعيارية  -٢
جموعة الصكوك المعيارية ، على م١تقوم استراتيجية الدعم التابعة للمكتب، آما هو مذآور في الفصل  . ١٦١

 الذي يشمل القائمة الكاملة لصكوك األولانظر الملحق (التي يملكها والتي تنفرد بها منظمة العمل الدولية 
مقام المرجع  االتفاقيةوتقوم هذه . ١٨الجامعالصك  ،)١٢٢ رقم(١٩٦٤ ،العمالة سياسة اتفاقيةوتعد ). المنظمة

رق تنفيذ سياسات العمالة النشطة التي ترمي إلى تحقيق العمالة الكاملة األساسي إلرشاد الدول األعضاء بشأن ط
. ٢٠٠٩ديسمبر  /حتى آانون األول ١٢٢االتفاقية رقم  على بلدًا ١٠١صدق قد و. والمنتجة والمختارة بحرية

ل ــ، في حين يعرض الشك٢٠٠٩عام و ١٩٦٥عام بين توجهات التصديق في الفترة  )أ( ٢-٣ويلخص الشكل 
  . اإلقليمحسب  ،خالل هذه الفترة ١٢٢االتفاقية رقم  على توزيع نسب البلدان التي صدقت )ب( ٢-٣

   ٢٠٠٩-١٩٦٥، الفترة ١٢٢االتفاقية رقم  على تصديقال  :)أ(٢- ٣الشكل 
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  ILOLEX.يةالدول العمل تشريعات بيانات قاعدة: المصدر

                               
  . األولفي الملحق اعتمد ما يليها من صكوك في مجاالت معينة لسياسة العمالة، آما هو مفصل    ١٨
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  )لبلدانالمئوية ل نسبةال(م قليحسب اإل ،١٢٢ االتفاقية رقم على تصديقال  ):ب(٢- ٣الشكل 

73%

95%

18%

42%

33%
38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

المتقدمةاالقتصادات تمرالتياالقتصادات
انتقاليةبمرحلة

الهادئوالمحيطآسيا * الالتينيةأمريكا
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  .تشمل البلدان ذات الحجم السكاني الكبير، مثل الصين والهند   *

  ILOLEX. الدولية العمل تشريعات بيانات قاعدة: المصدر

على آل دولة عضو أن تعلن وتتابع، آهدف أساسي، سياسة نشطة "على أنه  ١٢٢وتنص االتفاقية رقم  . ١٦٢
وتدعو الدراسة االستقصائية العامة بشأن صكوك ". ملة والمنتجة والمختارة بحريةترمي إلى تعزيز العمالة الكا

، على قدر مستوى التنمية والقدرة هاجهود قصارىينبغي للدول األعضاء بذل "إلى أنه ) ٢٠١٠(العمالة 
جة إلى عملية وتنص االتفاقية آذلك على الحا". االقتصادية فيها، من أجل تحقيق العمالة الكاملة والحفاظ عليها

  . تشاورية واسعة النطاق، خاصة مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

على  ١٩٨٤و ١٩٦٤اللتان اعتمدتا في عامي ( ١٦٩رقم و ١٢٢وتقدم توصيتا سياسة العمل رقم  . ١٦٣
لمتبعة بشأن السياسات ا للنقاشوتشير الطبيعة المتطورة . ، مبادئ توجيهية إضافية لوضع سياسة للعمالة)التوالي

، وهو توحيدهامن أجل تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة إلى ضرورة مواصلة تحديث المبادئ التوجيهية للعمالة و
  . السديدة أمر من شأنه أن ييسر عمليات استعراض السياسة ويعزز اإلدارة

عيارية ولتمهيد مصدرًا قيمًا لتحديد الفجوات الم بشأن صكوك العمالةالعامة  ستقصائيةسة االاوتعد الدر . ١٦٤
وهي تقدم اإلرشاد للنشاط الذي يقوم به المكتب من أجل تدعيم . الطريق من أجل وضع المعايير في المستقبل

وغيرها من معايير  ١٢٢االتفاقية رقم  على تصديقالالتعاون التقني وبناء القدرات لتوسيع نطاق إجراءات 
  . ا وتقديم التقارير بشأن تنفيذهاأثره رصدالعمالة ودعم تنفيذها وتعزيز القدرات على 

  السياسات الوطنية الشاملة للعمالة   -٣
تلجأ البلدان بشكل متزايد إلى المكتب، آما ذآر ذلك آنفًا، ليقدم لها المساعدة على وضع واستعراض  . ١٦٥

الكاملة  اإلعراب عن رغبتها السياسية في تعزيز العمالة: التي تعتمدها لسببين هما ،السياسات الوطنية للعمالة
الربط بين رؤية متسقة وشاملة وإطار ؛ ١٢٢١٩والمنتجة والمختارة بحرية، آما تنص على ذلك االتفاقية رقم 

والبرامج تؤثر على الطلب على اليد العاملة وعرضها وعلى سير مؤسسات  لسياسةفي ا يضم مجاالت مختلفة
 تشجيعا تتيح مثل هذه الطلبات الفرصة من أجل وعادة م. واردة في برنامج العمالة العالميسوق العمل، آما هي 

بالنمو  تهاألداء العمالة في البلدان وعالق) لحةمتعدد الجهات صاحبة المص(استعراض مستنير وواسع النطاق 
الحوار فيما بين الوزارات والحوار  تحفزيمكن لهذه الطلبات أن آما . والتنمية واستراتيجيات الحد من الفقر

                               
بعد، االستراتيجيات الوطنية للعمالة وتطلب من المكتب أن يقدم الدعم  ١٢٢تعتمد آذلك البلدان التي لم تصدق على االتفاقية رقم    ١٩
  . لها
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في أطر  درجهاضل السبل لتحقيق األهداف الشاملة لتعزيز العمالة في ظروف قطرية معينة ولتالثالثي بشأن أف
  . التنمية الوطنية واستراتيجيات النمو والسياسات االقتصادية لديها

عن آيفية قيام المكتب بتيسير عملية وضع سياسات العمالة واستعراضها نظرة عامة  ٣-٣ويقدم الشكل  . ١٦٦
اإلرشاد السياسي بشأن  :ومن أهم النقاط التي ترآز عليها استراتيجية المكتب للدعم هي. على الصعيد القطري

وى العمالة في النمو؛ إجراء التحليل والبحث بشأن آيفية زيادة محتجامعة؛ ة يإدراج أهداف العمالة في أطر سياس
 . تيسير الحوار الثالثيالحكومة والشرآاء االجتماعيين؛  تعزيز قدرة

  لة واستعراضها على الصعيد القطريسياسة العما وضععملية   :٣-٣الشكل 

االستراتيجيات / أهداف العمالة
/ في خطط التنمية الوطنية

استراتيجيات الحد من الفقر

الوطنية للعمالةالسياسة  •
للعمالة الوطنية العمل خطة•

الرصد آليات

مكتب العمل الدولي للدعم استراتيجية

البحث والتحليل التقني داخل 
البلدان بشأن مجاالت السياسة

:الشراآات
إطار/ أمم متحدة واحدة -
عمل األمم المتحدة للمساعدة  
اإلنمائية  
النظام متعدد األطراف -

الموافقة الثالثية

:الحوار والتنسيق
/التخطيط/ وزارات العمل - 
المالية   
الوزارات المعنية  -

التوعية والمشورة وبناء 
القدرات لصالح وزارات العمل 

ومنظمات أصحاب العمل 
ومنظمات العمال

أطر اإلنفاق متوسط األجل•
الميزانيات الوطنية•
االستثمار خطط •

 

فهناك خطوة أخرى، خاصة في البلدان ذات الدخل . وال يتوقف الدعم الذي يقدمه المكتب عند ذلك الحد . ١٦٧
المنخفض والتي لديها حيز مالي محدود، وهي تعزيز الشراآات وتحديد استراتيجيات حشد الموارد الداخلية 

 اإلئتماناتيات تخصيص الموارد، ومنها الميزانيات الوطنية وأطر اإلنفاق متوسط األجل ووالخارجية وآل
من أجل تعزيز أهداف  - بعملية استراتيجية الحد من الفقر ةالمرتبط -  الممنوحة الستراتيجيات الحد من الفقر

ابعة لألمم المتحدة في سياق وتعد الشراآات مع عمليات استعراض النظام متعدد األطراف والوآاالت الت. العمالة
حشد و للتوعيةواسعة النطاق  في هذه االستراتيجية أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، عناصر أساسية

  . الموارد

وعلى الرغم من أوجه التشابه الجوهرية بين البلدان التي اعتمدت سياسات وطنية للعمالة، فثمة اختالفات  . ١٦٨
الدراسة االستقصائية العامة على سبيل المثال أنه من البديهي اتباع نهج  وتالحظ. أيضًا إقليمية مثيرة لالهتمام

سيوية المخططة على أساس مرآزي في الوقت الراهن أو في آلا اتتشريعي من أجل تعزيز العمالة في االقتصاد
موجهة نحو آانت دائمًا  ، في حين أن ذلك األمر أقل وضوحًا في بلدان آسيا التي)مثل الصين وفيتنام(السابق 
عنصرًا أساسيًا للنمو وتعزيز  ذلك العالمي بوصف التكاملفضًال عن ذلك، فالسياسات الموجهة نحو . السوق

العمالة، موجودة بشكل آبير في السياسات الوطنية للعمالة في االقتصادات المفتوحة في شرق وجنوب شرق 
وفي أمريكا الالتينية هناك توجه إلى الترآيز على سياسات . ألقاليمآسيا، لكنها ال تلقى االهتمام ذاته في سائر ا
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) األرجنتين والبرازيل مثل(آما أن لدى بعض البلدان في اإلقليم . سوق العمل والتحويالت النقدية المشروطة
  . ائر األقاليمفي س بالقدر نفسه من الشمول غير معالجة أن هذه القضية بيدهجًا معدة جيدًا لالقتصاد غير المنظم، ُن

من  حاالت وبين استعراض عينة تمثيلية لألقاليم من عشرة وثائق بشأن السياسة الوطنية للعمالة أن سبع . ١٦٩
أصل عشر حاالت دارت فيها مناقشات شاملة بشأن ضرورة وضع أطر للسياسة االقتصادية الكلية تترآز على 

في المائة من الحاالت  ٣٠وفي . القدر نفسه من االهتمامغير أن القضايا المتعلقة بجودة العمالة لم تلق . العمالة
وشملت حالة واحدة فقط مناقشة بشأن األجور وظروف . لحوار االجتماعي والهيكل الثالثيصراحة إلى اأشير 
في المائة من وثائق السياسة الوطنية للعمالة  ٧٥ويمكن آذلك إيجاد أهداف واضحة للعمالة الكمية في . العمل

  .٢٠أقاليم العالم النامي تمتد على اختالفوثيقة  ٤١دها البالغ عد

 وأفضًال عن الدمج بينها  محددة، ةيسياسولصكوك ة يسياسأو الثقل الممنوح لمجاالت  - وتظل األولويات  . ١٧٠
ويستلزم . يات فيما بين اإلدارات الحكوميةلصنع القرار السيادي على الصعيد الوطني والعموليدة  -تتابعها 

 يتخطيان بأشواط، التزامًا وعمًال يةسياسات االقتصادالفي  ويخضع للمساءلةعمالة هدفًا مرآزيًا ال تحدي جعل
ويمكن لالتساق والتنسيق بين العديد من الوزارات ومؤسسات سوق العمل أن يصبح أقوى . والية وزارات العمل

لم ف -أولوية أساسية  -ت على اإلنجاز نتائج العمالة آمؤشرا تدرجالتي  ةالوطنية الفعال الرصد لياتآ أما. بكثير
  . دعم المبادرات الوطنية يقطع شوطًا طويًال في اتجاهويمكن التساق السياسة في المجتمع الدولي أن . تحقق بعد

 - عمالة للمبادرة قطرية لوضع سياسة  ٣٦وخالل فترتي السنتين السابقتين قدم المكتب الدعم إلى حوالي  . ١٧١
من أصل  ١٤(وقدمت نسبة آبيرة من الدعم إلى أفريقيا جنوب الصحراء . ا اإلقليميتوزيعه ١-٣ويبين الجدول 

تقصي وينشئ المكتب في الوقت الراهن قاعدة بيانات جديدة من أجل ). المجموعفي المائة من  ٣٨بلدًا أو  ٣٧
ز بشأن سياسة أمثلة على هذا العمل المنج ٢-٣ويورد اإلطار . ٢١الوطنية للعمالة اتوضع السياس ورصد عملية

أوغندا وبورآينا فاسو : العمالة في عدد قليل من البلدان التي تسودها ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة، وهي
  . وفيتنام

 الدعم المقدم من منظمة العمل الدولية لمساعدة البلدان على وضع برامج وطنية للعمالة   :١- ٣ الجدول
   ٢٠٠٩-٢٠٠٦في مختلف المناطق واألقاليم، 

 عدد البلدان والمناطق التي تلقت الدعم من منظمة العمل الدولية   اإلقليم

إثيوبيا وبورآينا فاسو وتوغو وزمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية 14   أفريقيا
تنزانيا المتحدة وسيراليون وغابون والكاميرون وليبيريا ومدغشقر ومصر والنيجر 

  ونيجيريا 

  أفغانستان وباآستان والصين وفيتنام ومنغوليا والهند  6   ط الهادئ آسيا والمحي

أذربيجان وألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل األسود وقيرغيزستان وجمهورية  10   )بما فيها آسيا الوسطى(أوروبا 
  مقدونية اليوغوسالفية السابقة وجمهورية مولدوفا وصربيا وآازاخستان وآرواتيا 

  األرجنتين وبيرو وآوستاريكا ونيكاراغوا  4   تينية والكاريبيأمريكا الال

  األردن واليمن  2   الدول العربية 

  36   المجموع

                               
كتب العمل الدولي، استنادًا إلى تقييمات داخلية للسياسة الوطنية للعمالة وما يتعلق بها من وثائق، أجرتها إدارة سياسة العمالة، م   ٢٠

  . جنيف
أنشئت أيضًا قاعدة بيانات لتتيح تحليل قضايا العمالة والعمل الالئق في استراتيجيات الحد من الفقر وقياس التقدم المحرز عبر    ٢١

  . وتستخدم الوحدات التقنية المختلفة في المكتب هذه القاعدة. األجيال المختلفة من استراتيجيات الحد من الفقر
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  ٢-٣اإلطار 
 أمثلة على عمل سياسات العمالة

  . تعطي األمثلة التالية لمحة عن الطريقة الفريدة التي توضع بها السياسات الوطنية للعمالة على الصعيد القطري
  المتبع في فيتنام لتكثيف نتائج العمالة  ،مجموعات ١٠النهج المكون من 

، وقعت فيتنام ومنظمة العمل الدولية مذآرة تفاهم ٢٠٠٧للعمالة والعمل الالئق في عام  منتدىبعد تنظيم أول 
قضايا العمل في استراتيجية لالتفاق على تقديم المساعدة التقنية في شكل المشورة السياسية وبناء القدرات من أجل إدراج 

قدمت  ٢٠٠٨نوفمبر  /وفي تشرين الثاني .)٢٠٢٠-٢٠١١(عشر سنوات على  العمل االقتصادية واالجتماعية الممتدة
منظمة العمل الدولية الدعم لوضع خطة عمل للبحث المرجعي والحوارات السياسية بشأن مجموعات المجاالت البالغ 

الرابط  :وشملت مجموعات المجاالت المذآورة. ع الوزارات والشرآاء االجتماعيينوالمحددة بالتشاور م عشرةعددها 
لة والموارد العما تنميةالمنشآت؛  وتنميةاالستثمار والتجارة والعمالة؛ االقتصاد غير المنظم؛ العمالة الريفية؛ نمو ال بين

ة؛ يالصناعوالعالقات  العمالة ؛من أجل العمل هجرةات الخاصة بالعمالة وسوق العمل؛ النظم المعلومالبشرية والمهارات؛ 
 . العمالة والحماية االجتماعية

في استراتيجية التنمية االقتصادية  إلدراج العمالة" األساس حجر"ومن المتوقع أن تقوم نتائج البحث المرجعي مقام 
ل والمعوقين والشؤون االجتماعي وفي حين ينسق مكتب العمالة التابع لوزارة العم). ٢٠٢٠-٢٠١١(واالجتماعية القادمة 

وهذا . األنشطة العامة، تنخرط سائر الوزارات والمؤسسات والجهات االستشارية الوطنية انخراطًا نشطًا في هذه العملية
عملية  تنويرلداخل البلد  والحوار الثالثي للبحث األساسي بواسطتها التخطيط المبكر على الطريقة التي يتيحمثال مفيد 
  . لتقديم الدعم لفيتنام ةواحدأمم متحدة ، بما في ذلك برنامج التخطيط

  فرص العملالوطنية متعددة القطاعات من أجل تكثيف  العمالة سياسة: بورآينا فاسو
بدأت منظمة العمل الدولية العكوف عن آثب مع وزارة الشباب والعمالة والشرآاء االجتماعيين في بورآينا فاسو 

وآان الهدف هو توفير إطار لجميع التدخالت ). ٢٠١١-٢٠٠٨( وخطة عمل تشغيلية لعمالةعلى وضع سياسة وطنية ل
مارس  /الخاصة بالعمالة، وحققت بورآينا فاسو نجاحًا عندما اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للعمالة في آذار

تعزيز : وهي امج العمالة العالمي،ادًا إلى برنق أربعة أهداف استراتيجية استنيوترمي هذه السياسة إلى تحق. ٢٠٠٨
تنظيم قطاعية وسياسات االقتصاد الكلي؛ تعزيز خلق فرص العمل؛ تحسين القابلية لالستخدام؛ العمالة في السياسات ال

  . سوق العمل وسيره
: يلي تحقيق ما واستهل تنفيذ السياسة الوطنية للعمالة من خالل أنشطة المراجعة المؤسسية للوزارة الجديدة من أجل

إنشاء مجلس وطني ثالثي مشترك بين الوزارات للعمالة والتدريب المهني لتحسين ديد االحتياجات من حيث القدرات؛ تح
الحوار القطاعي بشأن العمالة وإدراجها في السياسات واألهداف القائمة على القطاعات؛ ضمان االتساق السياسي بين 

تعزيز مشارآة الشرآاء االجتماعيين في عملية استراتيجية الحد د من الفقر؛ لة واستراتيجيات الحالسياسة الوطنية للعما
  . من الفقر ودعمها

  نقطة االنطالق لوضع السياسة الوطنية للعمالة آالتقييم السريع لألزمة : أوغندا
 /ين األولأجري تقييم سريع ألثر األزمة االقتصادية العالمية على أوغندا بدعم من منظمة العمل الدولية في تشر

وبين هذا التقييم أن العمال األوغنديين، خاصة . عن الحكومة األوغندية والشرآاء االجتماعيين بالنيابة، ٢٠٠٩أآتوبر 
 – الحقيقيةمما أدى إلى انخفاض األجور  غًابأجور منخفضة، تضرروا ضررًا بال بصورة عارضةالعمال الذين يعملون 

، الذي في مشروع السياسة الوطنية للعمالة وأدرج هذا االستنتاج الهام واعتمد. ًااستضعافخاصة في حالة العمال األآثر 
االستثمار في تطوير المهارات التي يحتاجها السوق تشريع بشأن الحد األدنى لألجور ووالذي ُينادي بوضع  انتظاره طال

برمتها بفضل إجراء التقييم  للعمالة عملية وضع السياسة الوطنية تسارعتو. سوق العمل وإدارته عنوتعزيز المعلومات 
مجلس  يستعرضومن المتوقع أن . عمليات المراجعةثالثية ساد خاللها توافق في اآلراء بشأن تقنية  عملالسريع وحلقة 

 .٢٠١٠عليها في بداية عام  يوافقالوزراء السياسة الوطنية للعمالة و

  البرامج األساسية لمنظمة العمل الدولية   -٤
لمكتب آذلك احتياجات الهيئات المكونة وأولوياتها من خالل البرامج األساسية التي تدعم هدف يلبي ا . ١٧٢

ويستعرض هذا الجزء . تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق في مجاالت أو مجموعات معينة مستهدفة
وهذه البرامج . للتعاون التقنيبإيجاز أربعة برامج أساسية يملك المكتب بشأنها خبرة واسعة ومجموعات أنشطة 

عمالة المعلومات الخاصة بسوق العمل؛ برنامج االستثمار آثيف العمالة؛ سياسات سوق العمل ونظم : هي
وغالبًا ما تكون التدخالت في هذه المجاالت جزءًا ال يتجزأ من سياسات وطنية . ٢٢التمويل االجتماعيالشباب؛ 

  . في البرامج القطرية للعمل الالئق حددةآأولويات م وبةتكون مطلأوسع للعمالة، أو غالبًا ما 

                               
  . المتاحة حسب الطلبوالتي أعدها قطاع العمالة المعنية، " حفز األفكار وثائق"لحصول على المزيد من التفاصيل انظر ل   ٢٢
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  برنامج االستثمار آثيف العمالة   ١-٤
 يتمتع بإمكانياتآبيرة من االستثمار في غالبية البلدان و مئوية البنية التحتية هي قطاع بارز يجذب نسبة . ١٧٣

  . العمالة استحداث فيآبيرة 

ج فعالية والنهج القائمة على الموارد هي إحدى أآثر النُهج آثيفة العمالة وهناك اعتراف واسع بأن النُه . ١٧٤
ويهدف العديد من البلدان، . يةالحضر المناطق إلى الفقراء في ومنذ عهد أقرب -  لفقراء في الريفللوصول إلى ا

نية خاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، إلى زيادة محتوى العمالة فيما تقيمه من برامج لالستثمار في الب
العمل والتخطيط على (الوزارات المسؤولة عن خلق العمالة : لكن ثمة تحديات هامة وهي. التحتية بشكل منتظم

ليس لديها سلطة آافية على القرارات التي تؤثر على محتوى العمالة في االستثمار؛ وما زاد الطين ) سبيل المثال
  . خلق فرص العمل" بمشكلة"ورة بلة، هو أن الوزارات التي تضطلع بالعمل ال تعنى بالضر

ويشكل الدعم . العامة األشغالفي برامج انتعاش  آنتيجة لألزمة االقتصادية، وسجل في اآلونة األخيرة . ١٧٥
في المائة  ٨٧؛ وقامت وافز، عنصرًا أساسيًا في مجموعات الح٢، آما هو مبين في الفصل للبنية التحتية المالي

بحفز الطلب على اليد  ،ه مكتب العمل الدولي لمجموعة العشرينالذي أجرمن البلدان التي شملها االستعراض ا
غير أن نسبة البلدان التي طبقت معايير العمالة على . العاملة عن طريق زيادة اإلنفاق المالي على البنية التحتية

تحسين : لما يلي تحقيقًاهذه البرامج،  تصميمجديدة في عتبارات ا وروعيت. ٢٣في المائة ٣٣اإلنفاق لم تتخط  اهذ
تعزيز المهارات وروح تنظيم المشاريع؛  تعزيز تطوير؛ )والشباب والمجموعات المحرومة النساء(االستهداف 

  . إعادة التأهيل البيئي معالجة؛ استغاللهاتحسين خلق األصول و بهدف دارةاإل

وتطوير البنية التحتية  لعمالةمن الخبرة في الربط بين ا عامًا ٣٠وتملك منظمة العمل الدولية ما يزيد على  . ١٧٦
بلدًا في  ٤٠ويستخدم هذا البرنامج في الوقت الراهن في أآثر من . من خالل برنامج االستثمار آثيف العمالة

وظلت . قع نصفها في أفريقيا والربع في آسيا والربع في أمريكا الالتينية والكاريبييشتى أنحاء المعمورة، 
من خارج ميزانية منظمة  التعاون التقني مجموعاتهذا البرنامج ثاني أآبر لتقني لمجموعة أنشطة التعاون ا

  . للمشاريع الجارية أمريكي إجماًال مليون دوالر ٩٥العمل الدولية، إذ يخصص ما يزيد على 

نهج فعال لتطوير شبكات السالمة االجتماعية  استحداثوتعزز أنشطة البرنامج خلق العمالة المنتجة و . ١٧٧
أيضًا في تحقيق االستدامة البيئية من خالل إعادة  البرنامج ساهمية االقتصادية واالجتماعية؛ ووالبنى التحتي

ويلبي البرنامج من خالل توفير األصول والخدمات األساسية للبنية التحتية باستخدام . الموارد الطبيعية وإدارتها
من السكان للوصول إلى  ةآبير لشريحةلب بعد التي لم ت التقنيات المحلية القائمة على الموارد، الحاجة الهائلة

  . المياه النظيفة والصرف الصحي والطاقة والنقل والصحة والتعليم والمعلومات ووسائل االتصال

ج نمو العمالة الموضحة في معايير العمل الدولية، خاصة في امج االستثمار آثيف العمالة نُهندعم بروي . ١٧٨
وفي توصيات المناقشة  )بنود العمل في العقود العامةناوالن اللتين تت( ٩٤واالتفاقية رقم  ١٢٢االتفاقية رقم 

وتوضح صكوك منظمة العمل الدولية هذه آيف . تعزيز المنشآت المستدامةبشأن  ٢٠٠٧العامة، مثل قرار عام 
هدافها الهيئات المكونة على تحقيق أ إلى مساعدةتحسين نظم الشراء والتعاقد العامة وإدارتها أن يؤدي  يمكن

الجهود المبذولة في إطار برنامج االستثمار آثيف  تترافقوفي بعض الحاالت، . الخاصة باالقتصاد والعمالة
أو ) آينيا(استراتيجيات شبكة السالمة االجتماعية، مثل البرامج االقتصادية التي تستهدف العمالة مع  العمالة

  ). الهند(النظم الوطنية لضمان االستخدام في الريف 

متابعة الميثاق العالمي لفرص العمل، االستجابات القطرية عن طريق  إجراءات في سياق يدعم المكتبو . ١٧٩
. تقديم المساعدة التقنية لتكثيف معايير العمالة وتطوير القدرات من أجل زيادة برامج االستثمار آثيف العمالة

امج االستثمار آثيف نراهن في إطار بروخير مثال على هذه المبادرات الجديدة هو العمل المنجز في الوقت ال
على رصد أثر  أيضًا وهو يساعد الحكومات. العمالة في إندونيسيا بالتعاون مع وزارة تنسيق الشؤون االقتصادية

 ٣-٣ويناقش اإلطار . لالستجابة لألزمة الراهنة الحوافزاالستثمار في البنية التحتية على العمالة في مجموعات 
  . ثمار آثيف العمالة وما له من أثر على السياساتامج االستنبر نشاط

                               
دراسة استقصائية عن التدابير المتخذة للتصدي لألزمة، أعدها مكتب العمل الدولي لمؤتمر قمة مجموعة العشرين في بيتسبرغ،    ٢٣

  . ١- ٢، الجدول ٢انظر الفصل 
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  ٣-٣اإلطار 
 األثر على فرص العمل والسياسة -االستثمارات آثيفة العمالة 

  فرص العمل
يمكن الستراتيجيات برنامج االستثمار آثيف العمالة المتعلق بمشاريع البنية التحتية المنتجة واالجتماعية والبيئية أن 

وعامة ما . التقليدية القائمة على رأس المال تباشرة بمقدار خمس مرات أآثر مما تثمر عنه التكنولوجياتثمر عن عمالة م
األشخاص األشد حاجة تساهم في خفض الفقر  وهي إذ تزيد مداخيل). ٢٫٠أعلى من (يكون األثر المضاعف مرتفعًا 

  . بشكل آبير
سع في جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، مليون فرصة عمل المو العامة األشغال برنامجوخلقت المرحلة األولى من 

ماليين فرصة عمل، زادت فرص العمل لتبلغ  ٤٫٥؛ وفي المرحلة الثانية التي تستهدف اآلن ٢٠٠٨عام و ٢٠٠٤عام  بين
  . مليون فرصة عمل وفرت في األشهر التسعة األولى من العملية ٠٫٥

  اي والكاميرون حالتا باراغو -التأثير على سياسة الحكومة 
فرص العمل مع تحقيق ظروف العمل لخلق في فترة وجيزة من ثالث سنوات عملية  الكاميرونقادت حكومة 

هذه اإلنجازات والتوصيات الناتجة عن تقييم األثر على العمالة  أدتو. الالئق في توفير البنية التحتية، وأظهرت نجاعتها
د استراتيجية وطنية وخطة عمل تدعم برامج االستثمار آثيف العمالة بوصفه اعتمابصناع القرار في الحكومة إلى إقناع 

 يجري تكييفو. لتفعيل أهداف التنمية التي ترآز على النمو والعمالة في آخر استراتيجية للحد من الفقر ةأساسيأداة 
 ةنمية االقتصادية واالجتماعيالمشتريات العامة بشكل استراتيجي آأدوات لسياسة العمالة إلدراج التواالستثمار العام 

  :وتشمل أهم إنجازات ذلك ما يلي. بشكل فعال
بالتنسيق  وزارات العمالة والتخطيط االقتصادي ووآالة تنظيم العقود العامة تقومعلى صعيد السياسات التمهيدية،  

بها أهم الوزارات  والبرمجة التي تقومتخطيط ي أنشطة الإلدراج معايير العمالة ف مع مختلف إدارات الحكومة
  . الستثمارات العامةالمستخدمة ل

وبرنامج الذي تموله الحكومة،  ،آل من البرنامج الوطني للطرق الريفية اآلن ، يقومالقطاعي التشغيلي على الصعيد 
ببناء القدرات من أجل تطبيق استراتيجيات  ،الصرف الصحي الحضري الذي يموله مصرف التنمية األفريقي

  . ستثمار آثيف العمالة تطبيقًا واسع النطاقبرنامج اال
 الرصدبناء القدرات و(على وضع عملية استراتيجية  ،وتعكف منظمة العمل الدولية مع الشرآاء المسؤولين

للمنشآت  جديدة أن ينشئ أسواقًا محلية يالسياسهذا األساس ومن شأن . تعزز التنفيذ في القطاعين العام والخاص) والتقييم
والمزيد من الوظائف ويقدم إسهامًا آبيرًا في االقتصاد المحلي من خالل زيادة الطلب  المستدامة والمتوسطة الصغيرة

  . على السلع والخدمات
طريقة عكوف منظمة العمل الدولية مع الهيئات المكونة على دعم العمالة من خالل  راغوايابويبين مثال 

المبذول من أجل إقناع صناع السياسة على  طويل األمد ة الحالية، تكثف الجهدوفي خالل اإلدارة الرئاسي. االستثمار العام
مر خصص دورًا أآبر للعمالة في السياسات أ، وهو ليد العاملةالصعيد الوطني بتطبيق نهج لالستثمار العام يقوم على ا

 : على أنها من إنجازاته الهامة التغييرات المؤسسية التالية الحثيث اآلنالجهد  ويسجل هذا. االقتصادية واالجتماعية
وبالغة الصغر في المناقصات العامة  والصغيرة المتوسطة للوصول إلى المنشآت تفاضليةمرسوم جديد يتيح فرصًا  

اإلجراءات اإلدارية للمناقصات العامة الصغيرة لتيسير مشارآة  تصميموأعيد . في ظل ظروف محددة بدقة
  . افسيةالمنشآت الصغيرة في العروض التن

هذا الحد األقصى من أثر  تحقيقالمنشآت بالغة الصغر من أجل  قصدًايستهدف  عادي للطرقاتصيانة نظام  
من  الصغيرة أن تجرى بشكل فعال باستخدام عدد قليل ألعمال اإلصالح والصيانةويمكن . االستثمار على العمالة

هذا األمر يعني أنه بالقدر نفسه من التمويل العام، يمكن و. اآلالت، بما يوفر فرص عمل جيدة لليد العاملة المحلية
ومن شأن وحدة المنشآت . للصيانة أن تتواصل لفترة أطول من الزمن، بما يؤدي إلى تحسين فعالية االستثمار العام

لتي اأن تقدم التدريب للمنشآت بالغة الصغر  ،المنشأة حديثًا في وزارة األشغال العامة واالتصال ،بالغة الصغر
واستنادًا إلى هذه التطبيقات، . القادمةعلى مدى السنوات القليلة  تنطوي على إمكانية آبيرة متوقعة لخلق الوظائف

ينشئ وأولويات إنشاء فرص العمل في االستثمار العام  ،وضعته وزارة المالية ،يحدد نظام جديد لالستثمار العام
 .الرصدمرآزية للتقييم والآذلك نظمًا 
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  سياسات سوق العمل النشطة ونظم المعلومات الخاصة بسوق العمل  ٢-٤
تؤثر على التفاعل بين عرض اليد العاملة والطلب  تنظيميةسياسات سوق العمل النشطة هي سياسات  . ١٨٠
وفي سياق . وعادة ما تسمى تدابير سوق العمل التي توفر بدائل للدخل بالسياسات الخامدة لسوق العمل. ٢٤عليها

، أي "التنشيط"ن والتنمية في الميدان االقتصادي، يزداد ربط سياسات سوق العمل النشطة بمفهوم منظمة التعاو
زيادة الجهود التي يبذلها األشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة للبحث عن عمل أو المشارآة في برامج 

هذه األدوات ) ت الخاصةوالوآاال(العامة  إدارات التوظيفوعادة ما توفر . بشكل نشط التدريب أو العمالة
آلية  عنيوت). ٥آما هو مبين في الفصل (السياسية التي تستهدف العاطلين بهدف زيادة قابليتهم لالستخدام 

وترآز استراتيجيات . التنشيط أن تصبح اإلعانات مشروطة بالمشارآة في برنامج تدريب أو أي برنامج آخر
عن األنشطة التي يقوم بها العاطلون  المنتظم الفردية واإلبالغ تطوير خطط العمل :ما يلي التنشيط عمومًا على

البرامج الرامية إلى تحسين الدوافع والمهارات والقابلية االت الوظيفية لمتلقي اإلعانات؛ ؛ اإلحرصدهاو
لحفاظ على العمال في ترمي إلى ا وبمعنى أشمل، يمكن لسياسات سوق العمل النشطة أن تشمل تدابير. لالستخدام

فضًال . األشغال العامة وحوافز تنظيم المشاريعوظائفهم، ومنها اإلعانات المقدمة لألجور والوظائف وبرامج 
 السكان األآثر عرضة للبطالة واإلحباط طويلي األمد، مثل شرائحعن ذلك، تسعى السياسات إلى استهداف 

  ). بابعمالة الشانظر الجزء التالي عن (الشباب 
 المداخيلياسات سوق العمل النشطة من حيث نطاقها وتنوعها بانخفاض مستوى وينخفض اللجوء إلى س . ١٨١

واستنتجت دارسة استقصائية . القدرة التي تواجهها البلدان على قيودالفي البلدان، مما يعكس القيود المالية و
في مجموعة  أن أآثر االستجابات السياسية المستخدمة ٢٥حديثة أجراها المكتب عن استجابات الحكومات لألزمة

وحوافز تنظيم المشاريع  وظيفة يليها المساعدة على البحث عن ، هي التدريبالبلدان ذات الدخل المتوسط
  . وبرامج األشغال العامة

 ،على سياسات سوق العمل النشطة - غالبًا بالتشارك فيما بينها  -وتعكف إدارات مختلفة تابعة للمكتب  . ١٨٢
نطاق سياسات سوق العمل  عنوأجريت دراسات على سبيل المثال . وهذا العمل يتسم بطبيعة آثيفة البحث

وحللت آذلك مسألة تنظيم ). ١٥٨رقم ( ١٩٨٢ ،ودورها في ضوء اتفاقية إنهاء االستخدام ٢٦النشطة وفعاليتها
الدولية للمؤسسة المالية  بترتيب البلدان وفقًاالعمل األوسع نطاقًا فيما يتعلق باألداء االقتصادي، خاصة فيما يتعلق 

عن نويًا الصادرة س )Doing Business( مزاولة العمل تقاريرتشريعات حماية العمالة الواردة في  على أساس
إلى  وغالبًا ما يستنير اإلرشاد السياسي المقدم. ٢٧والتي أدت إلى تغيير في األسلوب المؤسسة المالية الدولية،

  . سياسات سوق العمل النشطةلهيئات المكونة بالبحث الذي يقوم به المكتب بشأن ا
الجديدة بشأن تنفيذها  استنتاجات البحوثرسم سياسات سوق العمل وتنفيذها استنادًا إلى  سيجري تنقيحو . ١٨٣

سوق العمل قبل  تكييفاتومن شأن ذلك أن يساهم في تحسين فهم . ٢٨ونتائجها فضًال عن أوجه االبتكار فيها
  . األزمة وخاللها

سياسات العمالة والعمل  لوضعأداة أساسية  العمل بسوق المتعلقة توالتحليال المعلومات تشكلو . ١٨٤
وال تزال البيانات واإلحصاءات المتعلقة بسوق العمل، آما ذآر في الفصل . أثرها لرصدالمستهدفة والمرآزة 

ئات ، غير متطورة بالقدر الكافي في العديد من البلدان، على الرغم من زيادة عدد الطلبات المقدمة من الهي٢
وليس من . أثر األزمة واستجابات السياسة على حد سواء رصدالمكونة للحصول على الدعم نظرًا لضرورة 

التغييرات  عنفي الوقت المناسب والممكن وضع أهداف للعمالة الشاملة دون الحصول على معلومات دقيقة 
دراسات االستقصائية المنتظمة وال يمكن توفير تلك المعلومات سوى من خالل ال - الطارئة على سوق العمل 

                               
  :، انظرثيقةللحصول على مزيد من التوضيحات عن القضايا المناقشة في هذه الو   ٢٤

S. Cazes, S. Verick and C. Heuer: Labour market policies in times of crisis, Employment 
Working paper No. 35 (Geneva, ILO, 2009). 

  .المرجع نفسه   ٢٥
  :انظر   ٢٦

P. Auer, P. Efendioglu and J. Leschke: Active labour market policies around the world: Coping with the 
consequences of globalization (Geneva, ILO, 2008). 

  :على الموقع ،The Doing Business indicators: Measurement issues and political implications  :انظر   ٢٧
http://www.ilo.org/empelm/what/pubs/lang--en/docName--WCMS_113905/index.htm . 

ن وبورآينا فاسو والكاميرون ومالي وسوف تصدر توصيات سياسية بشأن نأطلقت دراسة مقارنة بشأن سير سوق العمل في ب   ٢٨
  . سياسات سوق العمل النشطة
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بشأن  نصف سنوية بلدًا ناميًا فقط تجري دراسات استقصائية ٢٠غير أن . العاملة ىبشأن القووجيدة النوعية 
  .٢٩بلدًا ناميًا فقط بيانات محدثة بشأن البطالة ١٧ملك ، في حين ي)لد واحد فقط في أفريقيامنها ب(العاملة  ىالقو
العالم النامي عن طريق تحسين تحليل البيانات المتاحة وتحسين تنظيم الشبكات ويمكن القيام بالكثير في  . ١٨٥

وفي أماآن . للهيئات المكونة المستهدف المقدموعن طريق الدعم  مصدريهاالمؤسسية بين مستخدمي البيانات و
عن القليل من آثيرة في أفريقيا وأجزاء في أسيا، تملك البلدان بيانات محدودة وقدرة تحليلية ضعيفة، فضًال 

 . المؤسسات األآاديمية ومؤسسات البحث
 تحليل  )٢( ؛جمع المعلومات بشأن سوق العمل  )١( :تعنى بما يلي ،وهناك شعبة للعمل تابعة للمكتب . ١٨٦

البيانات بتجميع ونشر  وجمع المعلومات هو المسؤولية الرئيسية إلدارة اإلحصاءات التي تقوم. هذه المعلومات
المعايير اإلحصائية الدولية  والهيئات المكونة في جميع أنحاء العالم، آما تنسق األعضاء المرسلة من الدول

م المساعدة التقنية إلى الدول األعضاء في شكل دراسات استقصائية عن العمل والمؤسسات وسجالت إدارية وتقد
االقتصاديون في وحدة  ويقوم .وغير ذلك من المصادر اإلحصائية لتمكينها من تحسين إصدار إحصاءات العمل

بتحليل البيانات الخاصة بسوق العمل،  ،سواق العمل في قطاع العمالةأالقتصاد وتابعة إلدارة تحليل االتوجهات ال
ومن الواضح أن إدارات أخرى تابعة للمكتب، . على سبيل المثال العالمية اتجاهات العمالةمن خالل نشر سلسلة 

  . حصاءات العملإفي تحليل  شارك أيضًا على حد سواءلميدان، تفي المقر الرئيسي وفي ا
العديد من العناصر الهامة و. ويبذل مجهود آبير في الوقت الراهن من أجل تطوير مؤشرات العمل الالئق . ١٨٧
 أقوى سوق العمل عن نظرة هبدور وهو أمر يمكن أن يّولد - قابل للقياس مفهوم العمل الالئق متعدد األوجه في

وفي هذا الصدد،  .العاملة والعمالة والبطالة ىعلى التدابير التقليدية، مثل مشارآة القوه التعويل مما يّولد بكثير
استضافت منظمة العمل الدولية اجتماعًا تقنيًا للخبراء، أوصى بمجموعة من المؤشرات األساسية تشمل الدعائم 

وفي  .، المنعقد في جنيف٢٠٠٨لعام  أيدها المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات العمل -األربع للعمل الالئق 
 بيانات، وضعت إدارة تكامل السياسات بالتنسيق مع إدارة اإلحصاءات، مجموعة من الأعقاب هذه األنشطة

القطرية للعمل الالئق بغية اختبار وتشجيع استخدام المؤشرات المتفق عليها لتكوين رؤية أآثر تعمقًا عن ظروف 
" نموذج مصغر" إدراجولية نجاحًا في الحصول على موافقة األمم المتحدة على والقت منظمة العمل الد .العمل

في الهدف اإلنمائي لأللفية رقم واحد المعني  ٢٠٠٧لمؤشرات العمل الالئق األربعة الجديدة المعتمدة في عام 
  .٣٠بالعمالة والحد من الفقر

نشرها وتحليلها على المستويين المعلومات الخاصة بسوق العمل و رصدوقد زاد المكتب من نشاطه في  . ١٨٨
فضًال عن ذلك، يواصل المكتب تقديم المساعدة للبلدان . ٣١العالمي واإلقليمي، وذلك استجابة لألزمة االقتصادية

معينة مثل تقديم الدعم لتحليل ت سوق العمل وتحليلها، من خالل تدخالت في وضع نظمها الوطنية بشأن معلوما
أو ج شاملة تضم المشاريع ، وآذلك من خالل اتباع نُه٣٢تحليلية محددة الغرضأدوات استحداث سوق العمل أو 

  . المخصصةعناصر المشاريع 
المعلومات  إصدارعددًا من أنشطة الدعم التقني الموضوعة لتحسين القدرة على  ٢- ٣ويوضح الجدول  . ١٨٩

  . بشأن سوق العمل واستخدامها

                               
  . العمل الدولي، جنيف مكتبإدارة اإلحصاءات،    ٢٩
  . إنتاجية اليد العاملة؛ المستضعف لنسبة العمالسكان؛ الفقراء العاملون؛  إلىمالة نسبة الع: المؤشرات هي   ٣٠
اتجاهات العمالة سلسلة محدثة فصليًا من  ٢٠٠٩الطبعات المنتظمة للمؤشرات الرئيسية لسوق العمل، أصدرت في عام  إلى جانب   ٣١

فة إلى ذلك، نشرت في مرصد منظمة العمل الدولية بشأن األزمة باإلضا .األزمة االقتصادية على سوق العمل أثر ترآز على العالمية
  .العالمية لفرص العمل، موجزات قطرية وإحصاءات عالمية عن سوق العمل

استهل مكتب العمل الدولي على سبيل المثال تطوير أداة تتنبأ بالعمالة على األمد القصير في أوآرانيا؛ ويمكن اعتماد أداة مشابهة    ٣٢
  . في سياق الدعم المقدم من أجل تعزيز العمالةفي فيتنام 
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  التقدم المحرز  لرصدقدرة اإلحصائية والتحليلية البلدان التي تلقت التدريب بشأن ال  :٢- ٣الجدول 
  في الهدف اإلنمائي لأللفية رقم واحد 

   اإلقليم

الديمقراطية وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا  الكونغوإثيوبيا وأوغندا وبوتسوانا وتوغو وجمهورية    أفريقيا 
ومالي وناميبيا  مالويوغانا وغيانا وليبيريا ووالسنغال وسيراليون والصومال وزمبابوي ورواندا وزامبيا 

  ونيجيريا

أمريكا الالتينية 
  والكاريبي

  وآوستاريكا  وجامايكا األرجنتين وإآوادور والبرازيل 

  الجمهورية العربية السورية والسودان ولبنان ومصر    الدول العربية 

  وفيتنام وفيجي وآمبوديا وماليزيا ومنغوليا والهند والفلبين النكا إندونيسيا وباآستان وجزر سليمان وسري   آسيا والمحيط الهادئ 

بما فيها آسيا (أوروبا 
  الوسطى

والجبل األسود وجمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة وترآيا أذربيجان وأوزبكستان وترآمانستان  
  زستان وآازاخستان وآرواتيا يوطاجيكستان وقيرغ

  عمالة الشباب  ٣-٤
وفي العديد من األمثلة ال تتحول هذه األولوية إلى . البلدان معظمأولوية وطنية في  بابة الشعمالتعد  . ١٩٠

التدخالت الموجهة نحو العمل بين خطط عملية توفق بين أحكام السياسات االقتصادية واالجتماعية الرئيسية و
 يجري وفي العديد من الحاالت. بما في ذلك الموارد البشرية والمالية - التي تدعمها االستثمارات المناسبة و
وتترآز ). مثل نهج البرنامج(من خالل التدخالت المحدودة من حيث الوقت والنطاق  بابعمالة الشيل أولوية تفع

 التدريب على المهارات هو التدخل السائد علمًا بأن ،هذه التدخالت عادة على التدابير الخاصة بجانب العرض
وتتكون . مل والمشورة في المسار المهني وغير ذلك من خدمات االستخدام، يليه مهارات البحث عن عفيها

التدابير الرامية إلى زيادة الطلب على اليد العاملة عمومًا من إعانات العمالة المقدمة للوافدين الجدد إلى سوق 
ع، بما في ذلك العمل واألشغال العامة والخدمات المجتمعية وتعزيز العمل للحساب الخاص وروح تنظيم المشاري

  . على حد سواء الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية

تقع عادة على عاتق وزارات ووآاالت معينة، مثل  بابعمالة الشوعلى الرغم من أن المسؤولية عن  . ١٩١
الوزارات المسؤولة عن شؤون الشباب بشكل تناط  -مثل أفريقيا  -وزارات التعليم والعمالة، ففي بعض األقاليم 

اب بشكل أفضل في سياسات تنمية بعمالة الشوقد يسهم ذلك في إدراج . بالمسؤولية عن عمالة الشباب متزايد
اب عن غيرها من سياسات العمالة والسياسات بعمالة الشفصل  ذلك قد يؤدي أيضًا إلى غير أن. الشباب

المسؤولة ق بين مختلف الوزارات آان نظام اإلدارة غير قادر على ضمان التنسي ذا، إةاالقتصادية واالجتماعي
  . اببعمالة الشعن السياسات التي تؤثر على 

، يقدم ٢٠٠٥الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في عام  ،اببعمالة الشبشأن متابعة القرار  إطار وفي . ١٩٢
دة اب في أآثر من نصف البرامج القطرية الموجوبالمكتب الدعم في الوقت الراهن للعمل المتعلق بعمالة الش

اب تختلف بين البلدان واألقاليم، بوعلى الرغم من أن أنواع الدعم التي يقدمها المكتب لعمالة الش. للعمل الالئق
  : فإنها تتكون عادة مما يلي

 جمع البيانات والمعلومات بشأن أسواق عمل الشباب وتحليلها؛  
 السياسات الوطنية واألطر المؤسسية ونشر أفضل الممارسات؛ 
السياسات الوطنية للعمالة (اب في أطر وسياسات التنمية الوطنية بعمالة الشم الدعم التقني إلدراج تقدي 
 ؛ )مثل خطط العمل الوطنية لعمالة الشباب(ووضع خطط عمل ) أو استراتيجيات تنمية الشباب/و
 ها؛وتقييم رصدهااب وتنفيذها وبعمالة الشة لوضع برامج تقديم اإلرشاد والمساعدة التقني 
وإذآاء الوعي وتبادل المعارف من أجل تعزيز العمل الالئق للشباب من خالل الحوار الثالثي  التوعية 

 . على الصعيدين القطري واإلقليمي
 ، أن أتاحتاببعمالة الشة مع األمم المتحدة بشأن المشترآ للبرمجةالممارسة الحديثة  آان من شأن . ١٩٣

اب في أطر عمل األمم المتحدة بعمالة الشبرنامج التعاون التقني بشأن  رجالفرصة لمنظمة العمل الدولية لكي تد
الذي  ،اب والهجرة في صندوق تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةبعمالة الشوسمحت نافذة . مساعدة اإلنمائيةلل

ي قدمًا نحو وآالة تابعة لألمم المتحدة وللمنظمة الدولية للهجرة بالمض ١٢حكومة أسبانيا، لما مجموعه  ترعاه



 سياسات تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع

55  

ودعت . في إطار المفهوم الشامل للعمل الالئق الشباب لعمالةالوطنية ولويات األل وتكافًال تفّع تكامًالج أآثر نُه
 الراهن هذه المبادرة التي أثمرت عن برامج مشترآة مع األمم المتحدة ينفذها في الوقتإلى  منظمة العمل الدولية

رائدة أو وآالة منفذة في تسعة من هذه  وآالة وتعد منظمة العمل الدولية .تحدةفريقًا قطريًا تابعًا لألمم الم ١٤
مليون دوالر أمريكي مخصصة لهذه  ٧٣مليون دوالر أمريكي من إجمالي  ١٨األفرقة، مستخدمة حوالي 

لحقوق في العمل األربع التي يقوم عليها برنامج العمل الالئق، ابتداًء من ا لدعائموتمتد هذه البرامج عبر ا. النافذة
اب ومرورًا بظروف العمل وسياسات هجرة اليد العاملة وحماية العمال بعمالة الشلمتكاملة بشأن إلى المبادرات ا

  . المهاجرين

خالل الفترة  بشأن عمالة الشباب تقييم مستقل الستراتيجية منظمة العمل الدولية ٢٠٠٩وأجري في عام  . ١٩٤
ج نُهوتبين من التقييم أن . ٢٠٠٩مبر نوف /ه في تشرين الثانيوناقش مجلس اإلدارة نتائج ،٢٠٠٨- ٢٠٠٦
هي ذات صلة باحتياجات الشباب المتعلقة بالعمالة  ،اببعمالة الشدرات منظمة العمل الدولية بشأن ومبا

وحث التقييم آذلك المكتب . ٣٣وبالبرامج الوطنية للعمل الالئق وبأولويات الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية
  . على الصعيد القطري وتعزيز التنسيق والتآزر بين اإلدارات والبرامج بابعمالة الشالمتكاملة لج لى دعم النُهع

  التمويل االجتماعي   ٤-٤
مكافحة الفقر وسياسات  اتعنصرًا رئيسيًا في استراتيجي" التمويل الشامل"أصبح التمويل االجتماعي أو  . ١٩٥

التمويل االجتماعي لتحديات خدمات  تشجعوتتصدى السياسيات التي . تعزيز العمالة في العديد من البلدان
 التمويل والوصول إلى تحمل أعباء التمويل من حيث الشفافية والحماية وقرب المؤسسات والقدرة وإمكانية

  . السوق التي تعاني نقصًا في الخدمات شرائح

: لى قضايا قطاع التمويل المحلي، مثلويرآز برنامج التمويل االجتماعي التابع لمنظمة العمل الدولية ع . ١٩٦
تحرير التمويل وما له من أثر على الفقراء؛ أو استراتيجيات التمويل المستدامة من الناحية التجارية والتي تحد 

مع احترام معايير  للشرآاتأو التي يمكنها أن تقدم الموارد  ،أيضًا من الفقر، بما في ذلك التمويل بالغ الصغر
التي تولد  ،ويرآز العمل الحالي على أوجه االبتكار في التمويل. أو االستثمار المسؤول اجتماعيًا العمل الدولية؛

وتسعى برامج التمويل االجتماعي إلى أن تبين أثر التغيير في تقديم . العاملين لفقراءلمكاسب من حيث الرفاه 
العمل  لصالحالتمويل بالغ الصغر : "االتمويل على العمل الالئق والعمالة، في إطار مبادرتين بحثيتين وهم

 ٢٠فالمبادرة األولى هي عبارة عن شراآة بين ". مرفق لالبتكار في مجال التأمين بالغ الصغر"و" الالئق
مليون أسرة معيشية فقيرة وتملك حافظة إجمالية لإلقراض تبلغ  ٢٫١مؤسسة للتمويل بالغ الصغر تلبي احتياجات 

مع تأمين بالغ الصغر ال تكييفا الثانية فتقدم منح ابتكار للمؤسسات التي تسعى إلى أم. مليار دوالر أمريكي ١٫٦
مليون دوالر أمريكي آمنح ابتكار لما يبلغ  ١١٫٧وحتى اآلن خصص المرفق : حتياجات األسر المعيشية الفقيرةا

  . جهة متلقية للمنح ٨٢

الفارق الذي أحدثه  قياس عن طريق ويمكن قياس أثر العمل الذي يضطلع به المكتب في هذه الميادين . ١٩٧
أنشطة وتحليالت  ما تقوم به من إن آان هذا العمل أثر مثًال على -بالنسبة إلى المؤسسات التي عمل معها 

واعتمد المصرف المرآزي لدول غرب أفريقيا مثًال القانون الذي يشكل اإلطار التنظيمي األول في . سياساتو
واستخدم العديد من المصارف المرآزية . أساس اإلرشاد الذي تلقاه من المكتبالعالم للتمويل بالغ الصغر على 

ومن األمثلة األخرى على ذلك . األخرى هذا القانون آنموذج لتنظيم المؤسسات التمويلية القائمة على العضوية
وض بدون الخاصة بقر مشاريعهمأطلقته الحكومة الفرنسية لمساعدة العاطلين على بدء  الذي، EDENبرنامج 
وقرر . طورهاالتي صممها المكتب و ،للوسطاء من الخاصة والعامة األهليةوهو يستخدم معايير . ضمانات
خاصة  - أن يرفع الحد األقصى لإلقراض من أجل تقديم اإلقراض بدون ضمانات الهند في الحتياطيامصرف 

تدنى استضعاف ما يزيد على و. لدوليةبناًء على اإلرشاد الذي تلقاه من منظمة العمل ا -للنساء المقترضات 
بفضل  ،البشربأسرة في جنوب شرق آسيا معرضة لالنزالق في خطر عمل األطفال أو االتجار  ٣٠٠٠٠

 . الوصول إلى خدمات التمويل وتمويل التدريب على تعلم القراءة والكتابة من خالل مبادرة مشترآة مع المكتب

  ستعراض الاإلدارة وا  -٥
إلدارة ، بالحاجة إلى آليات أقوى عالن العدالة االجتماعيةإمتابعة و يذ برنامج العمالة العالمييم تنفتقي ملس . ١٩٨

على معايير  آلية اإلشراف: بإيجاز العمليتين القائمتين وهما ١واستعرض الفصل . سياسات العمالةواستعراض 
 لمجلس التابعة االجتماعية السياسةو العمالة لجنةلك الدراسة االستقصائية العامة؛ ، بما في ذالعمل الدولية

                               
تقييم مستقل الستراتيجية منظمة العمل الدولية من أجل زيادة قدرات الدول األعضاء على وضع سياسات : مكتب العمل الدولي   ٣٣

  .GB.306/PFA/13/3 ، الوثيقة ٢٠٠٩نوفمبر / ، جنيف، تشرين الثاني٣٠٦مجلس اإلدارة، الدورة ، وبرامج ترآز على عمالة الشباب
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التي تناقش القضايا الجوهرية في نشاط المكتب بشأن العمالة والحماية االجتماعية وتقدم اإلرشاد حول  ،اإلدارة
  .الطريقة التي يمكن بها لمنظمة العمل الدولية أن تكون أآثر فعالية في تحقيق أهداف العمالة والحماية االجتماعية

ألولى على إجراء استعراض قانوني المتثال البلدان للمعايير الدولية المتعلقة بالعمالة وتنص اآللية ا . ١٩٩
وهذه العملية، التي تعد مصدرًا قيمًا للمعلومات، ال تستطيع تقديم استعراض شامل . استنادًا إلى التقارير القطرية

تعكس بشكل آامل العمل  ، والمالةومتعدد التخصصات للسياسات االقتصادية األساسية لبلوغ الهدف الشامل للع
  . وهناك صعوبة في تحديد أفضل الممارسات وتقييمها. وزارات العمل خارجالمنجز 

 ٢٠٠٧منذ عام  سنةوفيما يتعلق بلجنة العمالة والسياسة االجتماعية، آانت الدعوة توجه إلى بلدين آل  . ٢٠٠
ئلة التوجيهية لتساعدها على إعداد عروضها من األس موجزةاللجنة، باالستناد إلى مجموعة  إلىعروض  لتقديم

مناقشات الحاالت القطرية مستنيرة، فإن عملية وفي حين آانت . أوجه التشابه بين البلدانبعض  لتقديمو
عروضًا  بلدين في آل عام م سوىال يقد: وهي ،بعض أوجه القصور المتأصلةب مشوبةاالستعراض المذآورة 

في طريق وضع  شيء يذآراالجتماعية؛ ولم ينجز  ةأمام لجنة العمالة والسياس ا المتعلقة بالعمالةمسياساته عن
  . المعالم الحاسمة

من أجل وضع سياسات العمالة  ٢٠٠٣عملية بوخارست، وهي عملية مبتكرة أخرى، في عام  واستهلت . ٢٠١
 - وروبية بمشارآة مجلس أوروبا وبالتعاون مع المفوضية األ - وقدم المكتب . في بلدان جنوب شرق أوروبا

. اإلرشاد االستراتيجي والدعم التقني من أجل تعزيز التعاون اإلقليمي وآلية استعراض األقران لسياسات العمالة
توصيات  صدرت، والعمالة لسياسات القطرية االستعراضاتوحللت سياسة العمالة في آل بلد من خالل 

استرشدت بالمؤتمرات الوزارية  في آل بلد، بعد أننوقشت التقارير في حلقات دراسية ثالثية وطنية و. لتحسينها
والمديرين العامين العمالة في وزارات العمل  مديريواستعرضتها لجنة دائمة رفيعة المستوى مكونة من 

وأجريت عمليات استعراض أقران للسياسات الوطنية للعمالة بين جميع البلدان  .االستخدام العامة إلدارات
وبإتمام عمليات االستعراض المذآورة، تقدم . العمل التدريبية لمنظمة العمل الدولية اتحلقالمشارآة، ودعمتها 

أثمر نجاح عملية استعراض األقران و. منظمة العمل الدولية المساعدة في الوقت الراهن للبلدان لتنفيذ التوصيات
  . قاليمعن دروس هامة وقد يكون هذا النجاح نموذجًا محتمًال للتطبيق في سائر األهذه 

. للسياسات بموجب واليتها الرئيسية المنتظمولدى مؤسسات دولية أخرى نماذج مختلفة لالستعراض  . ٢٠٢
فلدى منظمة التجارة العالمية عمليات استعراض السياسة التجارية ولدى صندوق النقد الدولي عمليات 

ولدى منظمة التعاون . لماليةلسياسات االقتصاد الكلي وللسياسات ا ةالرابعالمادة االستعراض الواردة في 
والتنمية في الميدان االقتصادي واالتحاد األوروبي النسخة الخاصة بهما من عمليات استعراض األقران التي 

انظر (تقوم على المبادئ التوجيهية الستراتيجية خلق فرص العمل واستراتيجية العمالة األوروبية، على التوالي 
األعضاء في منظمة  ل المنخفض والمتوسط،هذه الطبيعة لدى الدول ذات الدخمن شيء وجد وال ي). ١- ٣اإلطار 

  . العمل الدولية

ستعراض لسياسات العمالة في منظمة العمل الدولية استراتيجية الوقد يكون تعزيز آليات اإلدارة وا . ٢٠٣
 تقويةن يسهم في ومن شأن وضع مبادئ توجيهية مالئمة للبلدان على مختلف مستويات النمو أ. محتملة للمستقبل
ويمكن لهذه المبادئ التوجيهية التي تستهدف البلدان النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط . آلية االستعراض

أن تقوم على صكوك ونهج منظمة العمل الدولية وأن تستنير بعمليات استعراض الممارسات  ،بشكل خاص
لجنة العمالة والسياسة  ربما في إطار العمالة الجيدة، وتقترن بعملية أقوى الستعراض األقران لسياسات

أن تمد الدول األعضاء  التوجيهية وعملية االستعراض المعززة بشأنها، ومن شأن هذه المبادئ. االجتماعية
  .٣٤والشرآاء االجتماعيين في هذه البلدان بالمعارف المحسنة واإلرشاد السياسي

  األثرتقييم 
على  ةالعمل الدولي منظمةضطلع به تلمدى تأثير العمل الذي  تعراضاس ،إعداد هذا التقرير أثناء أجري . ٢٠٤
على  بإيجاز وبشكل عام، في الوقت الذي أجريت فيه تقييمات منتظمة للمشاريع والبرامج سلط الضوء. العمالة

  . ًام تأثير العمل الذي يضطلع به المكتب على وضع السياسة تقييمًا منتظم، لم يقّيالثالثنتائجها في الملحق 

                               
مجلس لمحة عامة عن تنفيذ برنامج العمالة العالمي، : مكتب العمل الدولي: اقترح ذلك على لجنة العمالة والسياسة االجتماعية في   ٣٤

  . GB.300/ESP/2  ، الوثيقة٢٠٠٧نوفمبر  /، جنيف، تشرين الثاني٣٠٠اإلدارة، الدورة 
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استعراضًا  الفقر من الحد استراتيجية أوراقويعتبر التقييم الموضوعي لمشارآة منظمة العمل الدولية في  . ٢٠٥
ر التقييم مدى إدراج برنامج العمل الالئق في أوراق استراتيجية الحد من الفقر في وقّد. بارزًا في هذا الصدد

  . وأثر ذلك عليها -مة العمل الدولية في العملية آما قدر درجة انخراط الهيئات المكونة ومنظ ،٣٥خمسة بلدان

وأحد األمثلة على هذا األثر هو أن العمالة تظهر بشكل متزايد في الجيل الثاني من استراتيجية الحد من  . ٢٠٦
 العملية، غير الذين يقودونالوآاالت الحكومية والشرآاء متعددي األطراف  في نظرة ًاالفقر، بما يعكس تغير

  . ة لمنظمة العمل الدوليةالهيئات المكون

تمنح المزيد من آهدف شامل و ة أآثر فأآثرالعمال إذ تعالجهذا التغيير في الترآيز،  ٤-٣ويبين الشكل  . ٢٠٧
أن ن أنه بالرغم من لكن التقييم بّي .الترآيزوقضايا الجنسين أيضًا المزيد من  بابعمالة الشوتلقى . األهمية

 مراحل، فإن المشارآة ضعفت خالل صياغةآت بشكل أآبر في عملية الشارالهيئات المكونة لم تستشر فقط بل 
آما أشار . ٣٦فضًال عن ذلك، ال تزال الروابط بين العمالة وقضايا االقتصاد الكلي ضعيفة نسبيًا. الرصدالتنفيذ و

رج الميزانية من الجهات متعددة المانحين من خا ٣٧التقييم إلى االستخدام الجيد للميزانية العادية والدعم المقدم
  .٣٨للمكتب من أجل تحقيق هذه اإلدارة اإليجابية وعمليات استعراض األقران لسياسات العمالة

  المحتوى والعمالة: الحد من الفقرالجيالن األول والثاني من استراتيجيات   :٤-٣الشكل 
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تحليل الفقر التحليل الكلي النمو سياسات العمالة اإلنتاجية القطاعات االجتماعية االستثمار عمالة الشباب الحماية االجتماعية التدريب المهني السياسة القطاعية المساواة بين الجنسين

مدرجة  

مذآورة بإيجاز 

ليست مذآورة 

  
  . ٢٠٠٩ة للعمالة واستراتيجيات الحد من الفقر، بشأن السياسات الوطني EMP/POLICY-CEPOLمكتب العمل الدولي، قاعدة بيانات : المصدر

  وسائل العمل واألولويات المستقبلية
يدعم المكتب ما تبذله الهيئات المكونة من جهود لتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع  . ٢٠٨

 ةوبينت الخبر. اتيجيةعنصرًا رئيسيًا في هذه االستر اإلرشاد السياسيويعد . من خالل طائفة من وسائل العمل
من خالل  أن تتحقق المكتسبة على مر السنين أن دعم وضع السياسات وتنفيذها وتيسير الحوار الثالثي ال يمكن

ويتطلب الدعم الفعال التزامًا من المكتب بالمشارآة ألمد . مهمة واحدة من مهام اإلرشاد متعددة التخصصات
                               

  .وغانا ومالي ونيبال إندونيسيا وجمهورية تنزانيا المتحدة   ٣٥
، ٣٠٠، مجلس اإلدارة، الدورة آخر التطورات: برنامج العمل الالئق في أوراق استراتيجية الحد من الفقر: مكتب العمل الدولي   ٣٦

  . GB.300/ESP/3  ، الوثيقة٢٠٠٧نوفمبر / جنيف، تشرين الثاني
ن إدارة التنمية الدولية والوآالة الدانمرآية للتنمية الدولية إلى مكتب أتاح الدعم المتمثل في التمويل المقدم من خارج الميزانية م   ٣٧

  . العمل الدولي في المراحل المبكرة من العمل، توسيع نطاق التطبيقات القطرية ومبادرات بناء القدرات
 بلدًا عبر ٢٠في حوالي  عينة من عمليات تطوير سياسة العمالةل معمق تقوم إدارة سياسة العمالة بجولة جديدة من استعراض   ٣٨

  . جوتقييم النُه األقاليم من أجل استخالص الدروس



 الة من أجل العدالة االجتماعية وعولمة عادلةات العمسياس

 58 

سياسة العمالة في  االختصاصيين فيلحالية من حوالي عشرة من وتتكون قدرة المكتب ا. أطول وبشكل متكرر
ذلك ومن الواضح أن  .القطرية في المقر الرئيسي ةلاالعم اتالميدان، في جميع األقاليم وعشرة من محللي سياس

على ملخص  الثاني لالطالع انظر الملحق(الطلبات وعمقها في الوقت المناسب  مجموعةلتلبية  غير آاٍف
  ). د البشرية الملتزمة بهدف العمالةلموارمن االكاملة  للمجموعة

بشكل أساسي على روابط النمو والعمالة والحد من الفقر والدراسات  البحث في مجال السياسةويرآز  . ٢٠٩
ومن الضروري توسيع نطاق مخزون المعارف . الخاصة بكل قطاع والتحليالت القطرية للعمالة وأسواق العمل

التي تواجهها الهيئات المكونة في ظل اقتصاد عالمي  ،هها نحو التحديات الجديدة للعمالةوتحديثها وإعادة توجي
واستعرض قطاع العمالة . طة تنفيذ برنامج العمالة العالميووضع برنامج للبحث آجزء من خ. سريع التغير

معارف في آل عنصر بالتنسيق مع قطاع الحماية االجتماعية مشاريع البحث الجارية والفجوات الموجودة في ال
وحدد هذا االستعراض المجاالت التي ينبغي للمكتب أن يسعى إلى . من عناصر برنامج العمالة العالميأساسي 

ووضعت آذلك إجراءات جديدة لضمان . تعزيز البحث فيها وإعادة تأآيد نفسه آمرآز لالمتياز في قضايا العمالة
  . والمطبوعات البحوث لجنةى صعيد المكتب في إطار الجودة وذلك تماشيًا مع اإلجراءات المتبعة عل

يشكل نقص الحيز المالي ما وباشر المكتب مبادرات جديدة لزيادة وعي الشرآاء االجتماعيين بالمدى  . ٢١٠
وتشمل القضايا التي خضعت . لتعزيز هذا الحيز العمليةوالسياسي قيدًا على خلق العمالة ولتحديد الخيارات 

د االلتزام بحشد الموارد المحلية، خاصة في البلدان النامية ذات األعباء الضريبية الحاجة إلى تجدي للفحص
ز الوصول إلى التمويل يالمنخفضة واالستخدام غير الكافي للموارد الموجودة والترتيبات المؤسسية لتعز

. ٣٩الذي يمكن توزيعه بشكل سريع في أوقات األزمات والصدمات الخارجية نخفض الشروط،م الخارجي
آيفية ) العمالة والناتج" (الحقيقية"ويستكشف البحث في مجال سياسات االقتصاد الكلي واستهداف المتغيرات 

رسميًا آجزء من واليات السلطات النقدية ووزارات المالية ووزارات " الحقيقياالستهداف "إمكان إدراج مفهوم 
 .٤٠التخطيط الوطني ومن المؤشرات الرئيسية ألدائها

ر قوي الستثمار المزيد من الموارد في بناء معارف داخلية جديدة عن طريق استهالل بحوث وهناك مبر . ٢١١
عن أسباب أداء العمالة الضعيف في العديد من البلدان النامية على الرغم من النمو المناسب  جديدة موضوعية

أشمل وأغنى في فرص  الذي حققه الناتج المحلي اإلجمالي، وبحوث عن السياسات التي يمكنها أن تحقق نموًا
عمل منظمة العمل الدولية التحليلي بشأن  وصقل وتبين البيئة الجديدة التالية لألزمة ضرورة زيادة ترآيز. العمل

أطر االقتصاد الكلي واالستراتيجيات القطاعية التي تستهدف العمالة الكاملة والمنتجة وتلتزم بتحقيقها بشكل 
التي يمكن أن تعزز " استراتيجيات إعادة التوازن"خاصة على  بصورة رآزوينبغي لبرنامج البحث أن ي. أفضل

الستثمار في بحوث جديدة عن لقوية  إمكانيةهناك  ،وعلى النسق ذاته. الطلب المحلي والنمو الذي يدفعه الدخل
السياسية بين  أوجه التآزر بين أهداف العمل الالئق آما يدعو إلى ذلك إعالن العدالة االجتماعية، وعن التفاعالت

ومن الضروري آذلك . الحماية االجتماعية والعمالة، وسياسة األجور والعمالة، وهجرة اليد العاملة والعمالة
ويعد وضع برنامج بحث قوي ومحدث أمرًا أساسيًا من أجل . ٤١تعزيز إنشاء الشبكات مع األآاديميين والمحللين
مع المؤسسات المالية  اتاتساق السياس الدعوة إلى ة ومن أجلتقديم اإلرشاد السياسي المستنير للهيئات المكون

  . الدولية

واألدلة والمبادئ التوجيهية السياسية وسائل مهمة لنشر المعارف والخبرة العملية  األدواتوتعتبر  . ٢١٢
بعض األدوات  ٣- ٣ويعرض الجدول . ات للمستخدمؤوعمليات استعراض أفضل الممارسات بشكل فعال وم

ضوعة والمستخدمة استخدامًا واسع النطاق في دعم سياسة العمالة، فضًال عن األدوات المحدثة الرئيسية المو
أدوات التشخيص التي توفر المناظير واألطر : هي، وهي تنقسم إلى ثالث فئات. والمختبرة على أساس تجريبي

 التوعيةالتي تدعم  ،اساتأدوات بناء القدرات ووضع السياألوضاع وتقييم القيود والفرص؛ التحليلية لتحليل 
أثر السياسات  رصدالتي تدعم  ،أدوات تقييم األثرلعملية لوضع السياسات والبرامج؛ وتوفر المبادئ اإلرشادية ا

  . هوالبرامج وتقييم
                               

  . ، مرجع سابقI. Islam  :انظر   ٣٩
  :هذا اإلطار مقترح في   ٤٠

This framework is suggested in G. Epstein: Rethinking monetary and financial policy: Practical suggestions for 
monitoring financial stability while generating employment and poverty reduction, Employment Working Paper 
No. 37 (Geneva, ILO, 2009). 

للفترة  االستراتيجيات القائمة على النتائج :مكتب العمل الدولي :تماشيًا مع استراتيجية معارف منظمة العمل الدولية الجديدة، انظر   ٤١
مجلس اإلدارة، ، تعزيز القدرة على توفير العمل الالئق وتطبيق الميثاق العالمي لفرص العمل - استراتيجية المعارف :٢٠١٥- ٢٠١٠
   .GB.306/PFA/12/3 ، الوثيقة ٢٠٠٩نوفمبر  /، جنيف، تشرين الثاني٣٠٦الدورة 
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  )المنهجياتاألطر التحليلية واألدلة وموجزات السياسة و(مختارة فقط أمثلة : أدوات سياسة العمالة  :٣- ٣الجدول 

  تشخيصأدوات ال

  )برنامج العمالة العالمي باالستناد إلى(اإلطار التحليلي لالستعراض الشامل لسياسة العمالة  

  إلى العمل المدرسةالدارسة االستقصائية عن االنتقال من  

  )قيد اإلعداد(االستراتيجية القطاعية لتعزيز قدرات العمالة  

  زمة على العمالة على الصعيد القطريالدليل اإلرشادي عن التقييم السريع ألثر األ 

  )قيد اإلعداد(استهداف العمالة والقيود المفروضة على نمو العمالة  

  )قيد اإلعداد(تقييمات الحيز المالي لسياسة العمالة  

  أدوات بناء القدرات ووضع السياسات

  دليل مرجعي  - العمل الالئق واستراتيجيات الحد من الفقر  

   بابعمالة الشل الوطنية من أجل خطط العم 

  تسهيل االنتقال إلى القطاع المنظم: العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم 

  العمالة وسياسات أسواق العمل 

  نوع الجنس والفقر والعمالة  

  مبادئ توجيهية عن الجنسين في سياسات العمالة  

  )د اإلعدادقي( المناطق الحضريةسياسات خلق فرص العمل في  

  )قيد اإلعداد(العامة  االستخدامدليل إرشادي لبرامج  

  المعوقين لألشخاص العمالة في الفرص تكافؤ تحقيق 

  العمل الالئق واألشخاص المعوقون 

   وتقييم األثر الرصدأدوات 

  لأللفية رقم واحد الجديد دليل إرشادي لمؤشرات العمالة في الهدف اإلنمائي 

  أثر االستثمار في البنية التحتية على العمالةتقييم  

  )قيد اإلعداد(عمليات استعراض اإلنفاق العام ونتائج العمالة  

في إطار الهدف  المندرجة من خارج الميزانية للبرامج التعاون التقنيمجموعة أنشطة  ٤- ٣يبين الجدول  . ٢١٣
  . ٢٠١٠فبراير  /ي في شباطمليون دوالر أمريك ٣٣٢حوالي  قد بلغتواالستراتيجي للعمالة، 

تمويل إضافي من أجل دعم تطوير سياسة إلى  واستنادًا إلى فهم متطلبات الهيئات المكونة، ثمة حاجة . ٢١٤
حتى  ةالهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولي اتوإلى البناء المنتظم والمتكرر لقدر ،العمالة والحوار بشأنها

 مغفًالهذا المجال  لقد آانو. في السياسات االقتصادية واالجتماعية العمالة بأهميةبشكل فعال  التوعيةتستطيع 
اب تمثل أولوية آبيرة في جميع بعمالة الشولما آانت . خارجة عن الميزانيةحشد الموارد العند باألحرى 
  . ، فإنها تعد مجاًال آخر ينبغي زيادة جهود حشد الموارد فيهاألقاليم
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  *بالعمالة متصلمجموعة األنشطة لكل موضوع : خارج الميزانيةالتعاون التقني من   :٤- ٣الجدول 

)بالدوالر األمريكي( ٢٠١٠فبراير / الميزانية اإلجمالية في شباط   المواضيع المتصلة بالعمالة 

 215 021 18   سياسة العمالة 

 242 115 48   تطوير المهارات والقابلية لالستخدام 

 346 968 93   المنشآت  تنمية

 097 599 84   ثمار آثيف العمالة االست

 050 746 30   االستجابة لألزمة وإعادة البناء 

 525 754 19   التمويل االجتماعي 

 590 397 3   التجارة والعمالة 

 172 913 32   متصلة بالعمالة  متكاملةاب ومشاريع أخرى بعمالة الش

 237 515 331    المجموع
ردت المشاريع التي تستهدفوو. ال تشمل التمويل من الحساب التكميلي للميزانية العادية ٢٠١٠فبراير  /الميزانيات المتاحة في شباط   *

 .في قائمة منفصلة لتعكس أهدافها األساسية بشكل أفضل ،الةموالتجارة والع بابعمالة الش

وهو يقدم  ،على الصعيد القطري بعدة طرقبناء قدرات الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية  يجري . ٢١٥
الحكومات لرسم السياسات الوطنية للعمالة أو االستراتيجيات والبرامج الخاصة : الجهات التالية الدعم لكل من

ليكونوا مشارآة فعالة في العمليات المتعلقة بالسياسة  ليشارآوا ونالشرآاء االجتماعيموضوع؛  /لكل قطاع
لمنظمة  يقدم اإلرشاد للحوار الثالثي في مرآز التدريب الدوليآما أنه . الضلوع فيها والتأثير عليهاعلى  ينقادر

الفجوة التي  يجري سدو. بعض األمثلة الحديثة على ذلك ٥-٣ويقدم الجدول . في تورينو وييسره العمل الدولية
في النهج الجديدة، من خالل مبادرة جديدة مشترآة بين قطاع تواآب آخر ما استجد  ةعاديدورة في  حددت
  . ة ومرآز تورينوالعمال

  بعض األمثلة : لهيئات المكونةبناء قدرات ا  :٥- ٣الجدول 

 وصف موجز  الموضوع

إدراج قضايا العمالة والعمل الالئق في 
  ر ـر وفي أطـاستراتيجيات الحد من الفق

  التنمية الوطنية 

٢٠٠٢ترآز سلسلة من الحلقات الدراسية التي تعقد بشكل منتظم منذ عام  
رينو على سياسات العمالة وسوق العمل في البلدان النامية ذاتفي مرآز تو

وفحصت حلقة دراسية نظمت وعقدت في عام. الدخل المنخفض والمتوسط
بلدانمن أجل  بالتشارك بين منظمة العمل الدولية والبنك الدولي ٢٠٠٨

فضًال عن بناءو. اتساق الدعم واإلرشاد السياسيين ،أفريقيا الناطقة بالفرنسية
قدرات الهيئات المكونة، تهدف هذه الحلقات الدراسية إلى بناء قدرات
موظفي منظمة العمل الدولية، سواء آان ذلك في الميادان أو في المقر، من

  . أجل تعزيز العمل الالئق والعمالة في عمليات التخطيط للتنمية الوطنية

باالشتراكنفذت واحد بالتعاون مع مرآز تورينو ونظمت دورة لمدة أسبوع    ات العمل من أجل التنمية ياقتصاد
والهدف. مع البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

على األمد الطويل من هذه الدورة هو تعزيز قدرات آبار صانعي السياسات
في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض من أجل اعتماد سياسات فعالة

  . والعمالةلسوق العمل 

لعمال فيما يتعلق بطائفة منلصحاب العمل وأل مختارة منظماتبناء قدرات    التمويل االجتماعي 
من خالل الوصول إلى التمويل؛ إضفاء الصفة المنظمة: المواضيع منها

مينلتأادراسة جدوى مصارف االحتياطي؛  وسياسات قانون الضمانات
للعمال المسرحين؛ اتفاقات ضماناتأموال الالطوعي القائم على الشرآات؛ 

  . الوصول إلى التمويلالمفاوضة الجماعية؛ 
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وتكوين تحالفات جديدة لتمكين الدول  التوعيةهو أمر حاسم في تعزيز الشراآات وتوسيع نطاقها  . ٢١٦
 ٦-٣ويورد الجدول . على العمالة أساسي فعًالاألعضاء من إرشاد االنتعاش في فترة ما بعد األزمة مع ترآيز 

  .بعض األمثلة على الشراآات الحديثة والنشطة

  بعض األمثلة على الشراآات والتحالفات   :٦- ٣الجدول 

 الشراآات والتحالفات  المجال

وطنية للعمالة في بلدان استعراض السياسات ال
  أوروبا وفي جمهورية مولدوفا  جنوب شرق

  ة البلجيكية مبادرة منظمة العمل الدولية ومجلس أوروبا بدعم من الحكوم 

وأشغال البناء لعمال الدولي االتحاد، الدوليين المتعاقدين رابطات اتحاد   وضع برنامج االستثمار آثيف العمالة وتنفيذه 
مصرف التنمية، سيويآلمصرف التنمية االبنك الدولي،  ،الخشب
الجهات، االتحاد األوروبي، األمريكية للبلدان التنمية مصرف، األفريقي
  ة الثنائية الرئيسية المانح

الجامعات األوروبية والكندية، فقرًا الناس أشد لمساعدة االستشاري الفريق  وضع برامج تتعلق بالتمويل االجتماعي وتنفيذها
الجمعية األوروبية لتقديم، االدخار لمصارف العالمي المعهد، الرئيسية

  صغر مؤسسة للتمويل والتأمين بالغي ال ٢٢التآزرية، الضمانات 

شبكة تشغيل الشباب التي تعمل مع منظمة العمل الدولية والوآاالت التابعة    بابعمالة الش
  لألمم المتحدة والبنك الدولي

تضطلع منظمة العمل: ةواحدأمم متحدة منظمة العمل الدولية وبرنامج    النمو والحد من الفقر وسياسة العمالة 
أمما المتحدة في إطار برنامج الدولية بدور ريادي في جمهورية تنزاني

وتمثل منظمة. في البرنامج المشترك للنمو والحد من الفقر ةواحدمتحدة 
العمل الدولية الوآاالت األخرى في هذا الميدان، وتمثل األمم المتحدة في

والذي يلتزم بإطار التنمية الوطنية ةالمحفل الكبير الذي تقوده الحكوم
هذه تنظموالوثيقة التي ). الفقر حدة وتخفيف موللن الوطنية االستراتيجية(

  . الشراآة الدولية هي إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية
المملكة في الدولية التنمية سيوي وإدارةآلالعكوف مع مصرف التنمية ا

  المتحدة على تشخيص القيود المفروضة على النمو في نيبال

د القيود دراسات تشخيصية عن النمو لتحدي
  المفروضة على خلق العمالة  الملزمة

سيوي والبنك اإلسالمي للتنمية فيآليجري بالتعاون مع مصرف التنمية ا 
  سيوي في نيبال آلإندونيسيا ومع مصرف التنمية ا

  ألزمةلاالستجابة 

  التقييمات السريعة لألثر
على الصعيد  جة والعمل الالئقضاعف المكتب من الجهود التي يبذلها من أجل تعزيز العمالة المنت . ٢١٧

 مل في إجراء تقييمات سريعة لألثروتمثل أحد خطوط الع. العالمية المالية واالقتصادية ةفي ضوء األزم الوطني
 لصالح ،التقييم القطري السريع ألثر األزمة على العمالةحرر فريق يعمل على صعيد المكتب التقرير المعنون و

وتكثف الطلب القطري على هذه األداة واستخدامها، إذ إنها توفر إطارًا . يةميدانال المكاتبالهيئات المكونة و
وأجريت تقييمات سريعة لألثر في . مرنًا لتقييم األثر وتكثيف الحوار بشأن الميثاق العالمي لفرص العملوأساسيًا 

 .يا والهندإندونيسيا وأوغندا وباآستان وبنغالديش والصين والفلبين وفيتنام وآمبوديا وليبير

الحوار بين صناع السياسات والعمال وأصحاب العمل من أجل االشتراك  تزايدهذه التقييمات  حفزتو  . ٢١٨
ابتداًء من تكييف االقتصاد الكلي وانتهاًء بتكييف المنشآت  -  في تحديد االستجابات على جميع المستويات

 المداوالتالمناقشات بين الهيئات المكونة و حفزإلى  التقييم السريع أدىوفي ليبيريا على سبيل المثال . والعمل
وآان أحد عناصرها توسيع نطاق الطلب  ،في مجلس الوزراء بشأن إعادة التوازن الستراتيجية التنمية الوطنية

في الوقت نفسه العملة األجنبية على األرز المستورد وب اإلنفاقعلى األرز المحلي وإنتاجه آوسيلة للحد من 
فتح التقييم النقاش بشأن الحد األدنى  ،وفي أوغندا. العمل واألمن الغذائي والحد من الفقرتعزيز خلق فرص 

توسيع نطاق تدابير الحماية االجتماعية  اإلسراع في الحاجة إلى بشأنلألجور ومضى به قدمًا وآذلك النقاش 
يرة على السياسات وحفزت التقييمات السريعة آذلك وضع اللمسات األخ. للنساء المستضعفات في الريف

نمح األولوية لوسائل العمل الرامية إلى توسيع تي تال ةاألساسي ةالمحلي األداةالوطنية للعمالة ودعمها بوصفها 
  .نطاق العمالة المنتجة



 الة من أجل العدالة االجتماعية وعولمة عادلةات العمسياس

 62 

  قائمة استجابات السياسة الوطنية 
 ،وليةمنظمة العمل الد) ٢٠٠٩أبريل  /نيسان(دعا مؤتمر قمة مجموعة العشرين المنعقد في لندن  . ٢١٩

تقييم أنشطة سياسة العمالة والحماية االجتماعية المضطلع بها واألنشطة ، إلى المنظمات ذات الصلة بمشارآة
حضور مؤتمر قمة إلى العمل الدولي  لمكتب دعي المدير العاممن ثم، و. الضرورية من أجل العمل المستقبلي
وشملت هاتان الوثيقتان . ٤٢للمؤتمر وثيقتين وقدم) ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول(قادة مجموعة العشرين في بتسبرغ 

في  ٢٠٠٩ هيولي /تموز ٣٠إلى  ٢٠٠٨المضطلع بها من منتصف  االستجابة السياسية لألزمة، قائمة ألنشطة
مجمعة تحت عنوان الميثاق  محددًاتدبيرًا  ٣٢تشمل جميع مستويات الدخل واألقاليم وتنطوي على  ،بلدًا ٥٤

  ). ٢و ملخص في الفصل آما ه(العالمي لفرص العمل 

واتفق البنك الدولي مع منظمة العمل الدولية على التعاون في البحث وفي تقييم سياسات االستجابة  . ٢٢٠
وستتولى . قائمة سياسات االستجابة لألزمة وسيوسع نطاقها سيجري تحديثوآجزء من هذا االتفاق . لألزمة

وستكون منظمة . م إطار الميثاق العالمي لفرص العملمنظمة العمل الدولية االضطالع بهذا العمل الذي سيستخد
بعض وعن إضافة  بلدًا في األصل، ٥٤عن البلدان البالغة  العمل الدولية مسؤولة عن تحديث البيانات الموجودة

  . أوروبا في شرق هالبلدان وسيساهم البنك الدولي في إمداد قاعدة البيانات وذلك باالستناد أساسًا إلى عمل

تفعيل الميثاق  سعيًا إلىلقائمة الموسعة أداة قوية يستخدمها صناع السياسة والهيئات المكونة وستكون ا . ٢٢١
وستستخدم وتنشر آذلك من خالل أعمال التدريب واإلرشاد السياسي الذي يضطلع بها . العالمي لفرص العمل

   .البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية

  االجتماعات اإلقليمية
على  ٢٠٠٨اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية بشكل خاص منذ الربع الثالث من عام ترآزت االجتماعات  . ٢٢٢

وجرت مواصلة وتعزيز هذا العمل الذي قدمت تقارير موسعة . تقديم الدعم للهيئات المكونة في استجابتها لألزمة
 األول فريقياأل ىمنتدرمى العلى سبيل المثال، و. ٢٠٠٩٤٣نوفمبر  /بشأنه إلى مجلس اإلدارة في تشرين الثاني

، الفخامةالذي عقد بدعوة من صاحب  ،)٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول ٢-١واغادوغو، ( الالئق العمل بشأن
وأتاح المنتدى . ، إلى تفعيل الميثاق العالمي لفرص العمل في أفريقيارئيس بورآينا فاسو آومباوري، بليزالسيد 

المالية  ةالفعال من األزم أفريقيا نتعاشال لضمان لحكومات للتفاعلصحاب العمل وألالفرصة للعمال و
تنفيذ الميثاق العالمي لفرص العمل في لخارطة طريق "وفي نهاية المنتدى اعتمدت . العالمية واالقتصادية

ويبرز آمثال آخر، اجتماع وزراء العمل في جزر المحيط الهادئ والشرآاء االجتماعيين الذين توصلوا ". أفريقيا
لدعم االنتعاش الذي تقوده فرص العمل عن طريق تعزيز العمل الالئق في  ٢٠١٠فبراير  /ي شباطإلى اتفاق ف

العمل  من أجلخطة منطقة المحيط الهادئ "منطقة المحيط الهادئ باعتماد بيان بورت فيال بشأن العمل الالئق و
  . لعمل في إقليمهموأآدوا آذلك التزامهم بتطبيق الميثاق العالمي لفرص ا. المرفقة به ،"الالئق

  للميثاق العالمي لفرص العمل المتكاملالتطبيق 
تلقى المكتب خالل هذه االجتماعات والمبادرات اإلقليمية، طلبات من الهيئات المكونة ليقدم لها الدعم  . ٢٢٣

ة حول تدابير سياسية معينة متعلقة باألزم متمحورًا دعم المكتب آانو. بخصوص تدابير االستجابة لألزمة لديها
ومعايير العمل والحوار  ةالعمالة والحماية االجتماعي: وهي ،وشمل جميع مجاالت برنامج العمل الالئق

  ). ٢٠١١-٢٠١٠(وأدرج هذا العمل في البرنامج والميزانية . االجتماعي

أآثر تكامًال من تدابير بعض الدول األعضاء دعم المكتب لوضع مجموعة  التمستومع تفاقم أثر األزمة،  . ٢٢٤
واستجابة لهذا الطلب المتزايد، . الميثاق العالمي لفرص العمل اتتجابة لألزمة استنادًا إلى مجموعة سياسالسا

ترتيبًا خاصًا بالمكتب وحدد خمس  ٢٠٠٩نوفمبر  /العمل الدولي في تشرين الثاني لمكتب وضع المدير العام
  .٤٤رص العمللدعم الهيئات المكونة من أجل تفعيل الميثاق العالمي لف خاصة مهام

                               
بيان من المدير العام  ،نتعاش والنمو المستدامحماية الناس وتعزيز فرص العمل من االستجابة لألزمة إلى اال: مكتب العمل الدولي   ٤٢

دراسة استقصائية عن استجابات سياسات : حماية الناس وتعزيز فرص العمل ؛لمكتب العمل الدولي إلى قادة بلدان مجموعة العشرين
لعمل الدولي المقدم إلى تقرير مكتب ا ،العمالة والحماية االجتماعية على الصعيد القطري في التصدي لألزمة االقتصادية العالمية

  ). ٢٠٠٩جنيف، ( ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول ٢٥- ٢٤مؤتمر قمة قادة مجموعة العشرين، مؤتمر قمة بتسبرغ، 
استراتيجية إنفاذ الميثاق  :متابعة مناقشة المؤتمر والقرارات الصادرة عنه بشأن األزمة االقتصادية والعمالة: مكتب العمل الدولي   ٤٣

  . GB.306/3/1، الوثيقة ٢٠٠٩نوفمبر  /، تشرين الثاني٣٠٦مجلس اإلدارة، الدورة  العالمي لفرص العمل،
  .ILO: Director-General’s Announcement, IGDS No. 127 (version 1), 6 Nov. 2009  :انظر   ٤٤
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لالستجابة  المتكاملالمستنير و التقني ضمان تقديم الدعم"بالتحديد إلى  الخاصة وترمي أولى هذه المهام . ٢٢٥
في وقام المكتب ". سياسات الميثاق العالمي لفرص العمل الراغبة في تطبيقللهيئات المكونة في البلدان  التشغيلية

الحوار االجتماعي وااللتزام  تستند إلى: قوم على ما يليتوعملية  مرن هذه المهمة بوضع وتطبيق نهج إطار
كامل لالستجابات الوطنية لألزمة متعلى استعراض  تنطوي؛ على المستوى الثالثيالثالثي وبناء القدرات 

إلى منح األولوية لخارطة طريق من  تؤديوتدابير االنتعاش منها باستخدام إطار الميثاق العالمي لفرص العمل؛ 
 ،وفي بعض الحاالت. ق المزيد من االستجابات السياسة الوطنية ولما قد يقدمه المكتب من دعم إضافيأجل تحقي

أو ما يشبهه، وانطوى على حشد الشراآات مع " ميثاق وطني لفرص العمل"أدى هذا العمل إلى إمكانية وضع 
 . سائر المنظمات متعددة األطراف

كامل متلبلدان الملتزمة بالتطبيق الإلى ا المقدم المتواصل عمالد آان تنفيذوفي وقت إعداد هذا التقرير،  . ٢٢٦
في األردن وإندونيسيا وبلغاريا وجنوب أفريقيا والسلفادور؛ آما أعدت  جاريًا ،للميثاق العالمي لفرص العمل

  . أخرى تطلب األنواع نفسها من المساعدة ًاانالخطط من أجل توسيع نطاق هذا العمل ليشمل بلد

  والمتكافلة والمترابطة المتالزمة تراتيجيةاالس األهداف
يشدد إعالن العدالة االجتماعية على الطبيعة المتالزمة والمترابطة والمتكافلة لألهداف االستراتيجية  . ٢٢٧

آما  واستراتيجية المكتب لتقديم الدعم، وبرنامج العمالة العالمي ١٢٢رقم ويعزز آل من االتفاقية . للعمل الالئق
 آمية شمللذي يوا ،العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية هدف ج شاملة لتحقيقاتباع نُهذآر ذلك أعاله، 

  . تحديان يجب مواجهتهما أثناء تحقيق أوجه تآزر أقوى هذانو. وجودتها العمالة

فالتحدي األول هو ضرورة إدراج واجهات السياسة المتعددة على الصعيد القطري في إطار متسق  . ٢٢٨
وغالبًا ما يواجه صانعو السياسة أهدافًا تنافسية . العمالة الكاملة والمنتجة هدف تحقيقومنسق من أجل 

 -وصعوبات في االختيار على الصعيد القطري وذلك لتكييف األولويات مع حيزها السياسي والمالي المحدود 
سياسات التي تعتمدها فضًال عن ذلك، تحدد العولمة نطاق الخيارات السياسية؛ وتؤثر ال. الفعلي أو المتصور

ويعد مدى اتساق السياسة بين المنظمات متعددة األطراف . مجموعة من البلدان على الخيارات في سائر البلدان
آما شرح ذلك من قبل، حاسمًا في وضع العمالة والعمل الالئق في صميم أهداف  ومجتمع التنمية الدولي،

  . السياسات االقتصادية واالجتماعية

وفعالة فضًال عن تعميق التحليل والدعم المشترآين  متكاملةج ثاني يواجهه المكتب في اتباع نُهوالتحدي ال . ٢٢٩
وفي وقت إعداد . وتوسيع نطاقهما ،بين الوحدات التقنية التي تعكف على مجاالت معينة من برنامج العمل الالئق

االستراتيجي  الهدفالسياسي فيما يتعلق بهذا التقرير، بذل جهد أآثر انتظامًا لبلورة العناصر الرئيسية للتفاعل 
نطاقه من أجل  إمكانية هائلة لتوسيعاألمثلة التالية على العمل المشترك المضطلع به مؤخرًا  تتضمنو. للعمالة

تحليل التفاعالت السياسية المتعددة في مختلف المجاالت  بهدفبناء القاعدة المعرفية والتجريبية وتعزيزها 
  .متكامًال، ولدعم الهيئات المكونة دعمًا منسقًا و٢-٣في الشكل السياسية الموضحة 

وفيما يتعلق بأوجه التآزر والتفاعل بين مختلف أهداف العمالة والحماية االجتماعية، أجري بحث وتحليل  . ٢٣٠
المتقدمون الديمغرافية، بما في ذلك السكان  لاالنتقا حرآات بشأن تداعيات ٢٠٠٨و ٢٠٠٧مشترآان في عامي 

مشروع أطلق حديثًا بتمويل من االتحاد  يبحثو. ٤٥، على سياسات العمالة والحماية االجتماعيةسنفي ال
لتحسين العمالة والحماية االجتماعية في أربعة اقتصادات نامية، السياسة  متكامل األوروبي بشأن اتباع نهج

على أوجه التفاعل بين منكبًا والقطاع غير المنظم من منظور مشترك،  الفقراءوالحيز المالي لتعزيز إدماج 
وسياسات هجرة اليد العاملة هي ميادين  وسياسات األجور. برامج التحويل النقدي ونظم ضمان العمالة المستهدفة

تنسيق  يجريو. ة الوطنية للعمالةوضع السياسعناصر من تعتبرها الهيئات المكونة بشكل متزايد  أخرىسياسية 
  . عدد من الوحدات بينالدولية فيما يتعلق بهذه القضايا لدعم الذي تقدمه منظمة العمل ا

لألزمة على  وتبين متابعة الميثاق العالمي لفرص العمل والدعم المقدم من منظمة العمل الدولية لالستجابة . ٢٣١
لة وبرامج الحفاظ الوثيقة بين سياسات الحماية االجتماعية لدعم الدخل وإعانات البطا الصعيد القطري، الصالت

  . وتوسيع نطاقها فرص العملعلى 

                               
   ).لى وشك الصدورع، ٢٠٠٩جنيف، ( العمالة والحماية االجتماعية في السياق الديمغرافي الجديد: مكتب العمل الدولي   ٤٥
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. وتداعيات تنظيم سوق العمل على مستويات العمالة وجودتها هي مجال آخر للتحليل والعمل المشترآين . ٢٣٢
من  عددق الدعم المقدم إلصالح قانون العمل وسياسات العمالة من خالل مبادرات المكتب في ينسجري توي

  ). ومالي ونيبال إندونيسيا والصين وفيتنام وليبيريا مثل(البلدان 

، سمة رئيسية من سمات الدعم هذآرسبق وتعزيز الحوار الثالثي المستنير بشأن سياسة العمالة هو، آما  . ٢٣٣
بناء قدرات وزارات العمل وقدرات أصحاب العمل والعمال من أجل  أي - الذي يقدمه المكتب لتطوير السياسات

التعامل مع  والمساهمة فياألساسية التخطيط عمليات التأثير على الحفاظ عليه بهدف إطار مشترك و استحداث
الة على الصعيد ويعد االستعراض والتحليل بشكل أآثر انتظامًا للمؤسسات الثالثية الفع. االقتصاد غير المنظم

  . مجاًال جديدًا وواعدًا للتعاون ،ا في سياسة العمالةالقطري ودوره

بالعمال هو سمة منتظمة  ةل ومكتب األنشطة الخاصبأصحاب العم ةوالتعاون مع مكتب األنشطة الخاص . ٢٣٤
تبان على حد سواء في إعداد بيانات السياسة وساهم هذان المك. ة بشأن العمالةمنظمة العمل الدولي في نشاط

وبصفتهما عضوين في شبكة ). عن الشباب مثًال( العامة وأدلة السياسة) عن التمويل االجتماعي مثًال(العامة 
ل المقدمة من منظمات العمال ومنظمات أصحاب العم اتلبي، فهما يلبيان على حد سواء الطاعالتمويل االجتم
بشأن التدريب وبناء القدرات في مجاالت عديدة للعمل بشكل مشترك على  دراسيةوتعقد حلقات . في هذا الميدان

  . األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية

استعراضًا مشترآًا لنتائج الدراسة االستقصائية الدولية  العمل رمعايي إدارةويجري آل من قطاع العمالة و . ٢٣٥
 على تصديقالالعامة المتعلقة بصكوك العمالة من خالل استراتيجية متسقة لتعزيز قدرة الهيئات المكونة على 

اتفاقيات ها، إذ تعد إحدى رصدو ١٢٢السياسة الوطنية للعمالة وتنفيذها وعلى تقديم التقارير بشأن االتفاقية رقم 
  . التي سلط إعالن العدالة االجتماعية الضوء عليها السديدة اإلدارة

، وذلك مثًال عن طريق متكاملةج الالبرامج الرئيسية مثل برنامج االستثمار آثيف العمالة النُه تشجعو . ٢٣٦
لحوار ا المذآور ويشجع البرنامج. إدراج حقوق العمل وظروف العمل الالئق في العقود العامة والمجتمعية

وانطوى العمل . الخارجة من النزاعاتاالجتماعي في عملية التخطيط وفي إرساء السالم في حالة المجتمعات 
بشأن االقتصاد غير المنظم على تعاون وثيق بين قطاعي العمالة والحماية  فترات السنتين السابقةالمنجز في 
عي من خالل شبكة موسعة من المنسقين في ويعمل برنامج التمويل االجتما). ٧انظر الفصل ( ةاالجتماعي

  . الوحدات التقنية والميدانية

مثل العوائق المتعلقة بتوزيع الموارد المخصصة لقضايا  -وتواجه بعض األحيان قيود يجب التغلب عليها  . ٢٣٧
واسعة النطاق وألطر اإلدارة  المتكاملةج لنُهلمحددة مسبقًا؛ وضيق وقت الموظفين وقلة التمويل المقدم 

  . والمشاريع في ظل مواعيد زمنية ضيقة والبرامجلقطاعات في اوالمساءلة التي تستهدف أهدافًا معينة 

  للمضي قدمًا مكنةالم السبل
على الهيئات المكونة  يتعينلخبرة السياسية وحدد الفجوات التي ا من بين هذا االستعراض دروسًا رئيسية . ٢٣٨

وعلى الرغم . المنتجة والعمل الالئق للجميعودف العمالة الكاملة لمنظمة العمل الدولية والمكتب سدها لتحقيق ه
في الفقرات التالية، فضًال عن المقترحات  ملخصةمن أن وجود هذه الفجوات يختلف من بلد آلخر، فإنها ترد 

المادة  والقائمة ليست شاملة أو محددة سلفًا بأي حال من األحوال، لكنها توفر. بشأن السبل المحتملة للمضي قدمًا
  . الالزمة لمزيد من الحوار والتفكير

  دول األعضاء ال
ويتطلب سد الفجوات، حيثما . في النمو) والجودة يةالكم(تحتاج الدول األعضاء إلى زيادة محتوى العمالة  . ٢٣٩

   .لشرآاء االجتماعيينلوجدت، دورًا حيويًا للسياسة العامة و

ولوحظ في الدراسة االستقصائية العامة المتعلقة . لسياسة العمالة نطاقًا حاجة إلى تصور أوسعهناك  . ٢٤٠
بصكوك العمالة، أن رؤية سياسة العمالة غالبًا ما تكون ضيقة، وعادة ما تكون محدودة بالبرامج التي تضعها 

ة العمالة في استراتيجيات التنمية أو السياسات االقتصادية درج غالبية البلدان النامية سياسولم ت. وزارة العمل
وتجرى محاوالت . مو االقتصادي سوى اهتمام قليلولم تلق مبادرات تحسين محتوى العمالة في الن. ةالعام

  . العمالة النمو على قليلة لتقييم فعالية سياسات وبرامج منتظمة
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أو /مثل خطط التنمية الوطنية و ،تقوية االرتباط بين سياسات العمالة وأطر التنمية الوطنيةينبغي  . ٢٤١
ألهداف وسياسات العمالة في أطر السياسة والتنمية  منتظمًاوهي تتطلب إدراجًا  .٤٦د من الفقراستراتيجيات الح

 رصدج القطاعية والمجموعات المستهدفة في آليات الوالنُه في ذلك األهداف الكمية والنوعية الوطنية، بما
  . الوطنية

ء االقتصادي وتقيسه من خالل تحدد غالبية البلدان األدا. استهداف العمالة استهدافًا أوضحينبغي  . ٢٤٢
وال تلقى أهداف العمالة الطموحة التي قد . األهداف المتعلقة بالتضخم أو اإلنتاج أو التصدير أو اجتذاب االستثمار

وهي ليست مدرجة بشكل آاف في السياسات  ،المعاملة نفسها آاألهداف االقتصادية األخرى ،تكون أعلنت
عادة ما تشير أهداف العمالة إلى  ،فضًال عن ذلك. واستراتيجيات االستثمار االقتصادية وخطط التنمية الوطنية

العمالة الجزئية وفقر العمال  الحد من، مثل التي تتعلق بتحسين جودة العمالة األهداف قلما توضعو. العمالة يةآم
لة ضعيفة بشكل المتعلقة بالعما رصدومؤشرات ال رصدذلك، فإن نظم ال باإلضافة إلى. والسمة غير المنظمة

وتحتاج أهداف . في القطاعات أو رصد الحكوميعام، سواء آان ذلك في النظم الوطنية لإلبالغ الحكومي أو ال
  . ٢مؤشرات مستنيرة موجهة نحو العمالة، آما نوقش ذلك في الفصل أن تكون مدعومة بالعمالة إلى 

تضطلع أطر االقتصاد . النمو والعمالةتجديد االلتزام بدور سياسات االقتصاد الكلي في تعزيز ينبغي  . ٢٤٣
وآانت سياسة . العمالة شجعبيئة ت إيجاد بدور هام في أساسي في برنامج العمالة العالمي،وهي عنصر  ،الكلي

االقتصاد الكلي موجهة على مدى حوالي ثالثة عقود تجاه احتواء التضخم وضمان بقاء أوجه العجز المالي دون 
 حقيقية مرتفعةوأدت توجهات السياسة تلك إلى تسجيل معدالت فائدة . حلي اإلجماليفي المائة من الناتج الم ٣

الجهات المانحة والسلطات الوطنية  امتناعاالستثمار، وإلى  مما آبح ،في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض
فرص  العالمية في زمةألاوعلى إثر . حشد الموارد المحلية لتعزيز االستثمار العامعن استخدام تمويل العجز و

 التزام متجدد، وآما شددت البيانات الحديثة لمجموعة العشرين، هناك ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الفترةفي  االقتصادالعمل و
استدامة والمطلوب هو . بالدور الذي يمكن أن تضطلع به سياسات االقتصاد الكلي في تعزيز النمو والعمالة

المكونة لها والشرآاء في التنمية من أجل تنفيذ نموذج اقتصاد آلي  الحوار بين منظمة العمل الدولية والهيئات
العمالة الكاملة والمنتجة  المتمثل في تحقيق سعى فيه إلى تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية، ُيلفترة ما بعد األزمة
  . إطار من استقرار األسعار واالستدامة المالية ضمن ،والعمل الالئق للجميع

هو تحد فعلي يواجه العديد من البلدان النامية، يضاف إليه تآآل و ،ز المالي والسياسيتعزيز الحيينبغي  . ٢٤٤
وصدمات أسعار الطاقة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ فترةللالرآود العالمي  الناشئة عنوزيادة التزامات اإلنفاق  العائدات

سي لبلوغ هدف وسيتطلب تمكين هذه البلدان من تعزيز حيزها المالي والسيا. ٢٠٠٨و ٢٠٠٧والغذاء لعامي 
وينبغي لهذه . ، الجمع بين االلتزام الوطني والتعاون الدولي"العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع"

تكون ملزمة، أن تكون شاغًال آبيرًا من شواغل سياسات العمالة والحماية االجتماعية لخلق الحيز  ماالقيود، حيث
  . ة، في إطار من استقرار االقتصاد الكليالمالي لالستثمارات والسياسات الضروري

سجل األداء الصناعي والعمالة . إعادة تأآيد أهمية السياسة الصناعية واالستراتيجيات القطاعيةينبغي  . ٢٤٥
، آانعكاس للتوجهات السياسية التي أحبطت استخدام يد من البلدان ذات الدخل المنخفضفي العدرآودًا الصناعية 

وفي . ةالقائمة على الميزة المقارنة الدينامية وعلى سياسات التحول الهيكلي االستباقي االستراتيجيات القطاعية
جميع  فيفي المائة  ٩٠من  آثرالمتوسط، بلغت نسبة التصنيع الخفيف والمنتجات ذات التكنولوجيا المنخفضة أ

لغت نسبة الصادرات ، في حين ب٢٠٠٦- ٢٠٠٥فترة الالصادرات المصنعة التي صدرتها أقل البلدان نموًا في 
ويرتبط النمو المرتفع  ٤٧.في المائة من إجمالي الصادرات المصنعة ٢المصنعة تصنيعًا عاليًا ومتوسطًا أقل من 

أن تسرع مسار  هتمام ألنها يمكنوتثير السياسات القطاعية والصناعية اال. لإلنتاجية ارتباطًا وثيقًا بالتصنيع
إلى أنواع جديدة من السياسات  ينبغي إيالء المزيد من االهتماموبالتالي،  .القدراتالمعارف والمهارات و اآتناز

  . غير الفعالة وأوجه الخلل الحوافزالصناعية وسياسات الميزة التنافسية، مع تالفي 

عناصر حاسمة في ضرورية ألنها هي  واالستراتيجيات الخاصة باالقتصادين الريفي وغير المنظم . ٢٤٦
 وقد. ذين القطاعينلتي تعمل فيها نسب آبيرة من القوى العاملة في هعمالة في البلدان ااالستراتيجيات الوطنية لل

تعزيز العمالة الريفية بشأن ودعا القرار . في استراتيجيات العمالة ال يذآرأهمل القطاع الزراعي والقى اهتمامًا 
 للعمل متكامل اتباع منظور ، إلى٢٠٠٨في عام  دوليالذي اعتمده مؤتمر العمل ال ،من أجل الحد من الفقر

منح األولوية إلى برامج التنمية الريفية في استراتيجياتها ت من أنلبلدان ال بد لو. لتعزيز العمالة الريفية الالئق
  . أهداف العمالة والحماية االجتماعية ومعايير العمل وتضمينها بوضوحالتنموية 

                               
  . السنوات واستراتيجيات للحد من الفقر في بلدان أخرى ةأطر التنمية الوطنية هي في بعض البلدان خطط تنمية متعدد   ٤٦
  .UNCTAD: The Least Developed Countries Report 2009, op. cit   :انظر   ٤٧
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روفه وسياسة األجور والحرية النقابية والمفاوضة جودة العمل وظويجب إيالء المزيد من االهتمام إلى  . ٢٤٧
وينبغي أن تكون الصلة بين العمالة والحماية االجتماعية من ناحية وعدم المساواة من ناحية أخرى . الجماعية

  . لة وعدم المساواة المتزايدة في العديد من البلدانماللتصدي إلى تحديات الع متكاملجزءًا من نهج 

يرد مبدأ حرية االختيار في االتفاقية . لتمييز والمساواة بين الجنسين في العمالةتعزيز عدم اينبغي  . ٢٤٨
من حيث الفرصة المتاحة للحصول على المهارات في العمل واستخدامها، من دون تمييز على أساس  ،١٢٢ رقم

وفي حين أن غالبية  .العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل الوطني أو المنشأ االجتماع
بشكل أشمل من البعض  ًاوإن آان بعضها مدرج - السياسات الوطنية للعمالة تشمل شواغل المساواة بين الجنسين 

الجنسين واعتماد  حول قضايا ةالعام مناقشةوتماشيًا مع ال. أمر أساسي رصد التنفيذ الفعال هو فإن -اآلخر 
، فضًال عن اعتماد مجلس اإلدارة ٢٠٠٩مر العمل الدولي في عام مؤت فيالمساواة بين الجنسين  بشأنالقرار 

، سيقدم المكتب الدعم لمبادرات البلدان بشأن ٢٠٠٩نوفمبر  /في تشرين الثاني للمساواة بين الجنسينخطة عمل 
ء وللنسا المرأةسياسات خلق العمالة التي تراعي الجنسين، وسيولي اهتمامًا خاصًا لروح تنظيم المشاريع لدى 

  . في االقتصاد غير المنظم

لفهم ا لن يتحقق. وزارات العمل ووزارات االقتصاد بينتنسيق السياسات واتساقها هناك دعوة إلى  . ٢٤٩
إال  ،وإعالن العدالة االجتماعية آما ينادي بذلك برنامج العمالة العالمي ،لسياسة العمالة المتكاملالنهج واألوسع 

االقتصاد والوزارات المعنية من ناحية ووزارة العمل من المالية وارات تنسيق فعلي بين وزحيثما يكون هناك 
وغالبًا ما . ويتطلب ذلك التزامًا سياسيًا على أعلى المستويات وبيئة مؤسسية مالئمة على حد سواء. ناحية أخرى

ستراتيجيات استراتيجيات النمو والسياسات االقتصادية واال وليدةونتائج العمالة هي . ال تتوفر هذه الظروف
متزايدة لتضطلع بالدور المحوري في  تتجاوز والية وزارات العمل، التي تواجه دعواتدة للطلب التي الموّل

ودعم قدرة هذه الوزارات على االضطالع بهذا الدور التنسيقي وتعزيز التعاون . رصدهاريادة نتائج العمالة و
 -ع الوزارات والوآاالت المعنية بإدارة االقتصاد الكلي بين الوزارات القطاعية األخرى، فضًال عن التعاون م

  . قصوىهي أمور ال تزال تمثل أولوية  - مثل المصرف المرآزي ووزارات المالية ووآاالت التخطيط الوطني 

يعد بناء قدرات منظمات أصحاب العمل ومنظمات . تعزيز الهيكل الثالثي وسياسة العمالةال بد من  . ٢٥٠
الثية من أجل إجراء حوار مستنير وفعال بشأن سياسة العمالة ومن أجل التأثير على العمال والمؤسسات الث

  . لمكتبا بالنسبة إلى أهداف العمالة، أولوية فعلية في العديد من البلدان وآذلك أهمية

  المكتب
وارد أولوية المكتب هي دعم الهيئات المكونة في سد الفجوات المحددة أعاله وتعزيز قدراتها في إطار الم . ٢٥١

  : المقترحات التاليةبشكل خاص وترد . المتاحة

ومجموعة الصكوك  يقدم برنامج العمالة العالمي. سياسة العمالةاإلطار السياسي واإلدارة واستعراضات  . ٢٥٢
ي لتنفيذ برنامج الحاجة إلى اعتماد نهج عمل هي والفجوة المحددة. المتعلقة بالعمالة إرشادًا غنيًا لسياسات العمالة

. سياسة العمالة اتبوصفه مجموعة آاملة ومتوازنة، وذلك من خالل عمليات معززة الستعراض ة العالميالعمال
إصدار مبادئ توجيهية بشأن سياسة العمالة للبلدان النامية ذات الدخل المتوسط  أهميةنوقشت سبق أن و

الدولية الخاصة باإلدارة  تحسين آليات منظمة العملل وهناك فجوة ذات صلة، وهي المجال المتاح. والمنخفض
المحتملة الستخدام اآلليات الموجودة على  الطرائقالقضايا و آما سبق التطرق إلى. واستعراض سياسات العمالة

لجنة العمالة والسياسة  حولاإلضافية الستعراض األقران وتعزيز اإلدارة  وإلى الطرائقوجه أفضل، 
  . استخدام المبادئ التوجيهيةواالجتماعية 

عن وضع برنامج  ، على نحو واضحدافع الجزء المعني بوسائل العمل. لبحث السياسي وتجديد المعارفا . ٢٥٣
" حقيقياالستهداف ال"سياسات  ؛أطر االقتصاد الكلي :ما يلي جدد وموسع للبحث يرآز بشكل خاص علىتم

المتكامل التحليل  ؛العمالةالحيز المالي لسياسات  ؛استراتيجيات زيادة محتوى العمالة في النمو ؛وإدارة الطلب
  ). الثالثانظر المزيد من التفاصيل في الملحق (العمالة وجودتها  لكمية

بناء وتعزيز قدرة  من أهم األولويات، ال يزال. ة العمل الدوليةلمنظمقدرات الهيئات المكونة الثالثية  . ٢٥٤
. نسيق السياسات المتسقة بين الوزاراتوزارات العمل لوضع استراتيجيات مستنيرة للعمالة وتنفيذها وتقييمها ولت

مماثل ثمة التزام و. وينبغي أيضًا لبناء القدرات أن يشمل وزارات المالية والتخطيط واالقتصاد الستهداف العمالة
 السياسات درتهم على المشارآة في عمليات صنعبمواصلة العمل مع الشرآاء االجتماعيين من أجل تحسين ق

ية الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر وتنفيذ الميثاق العالمي لفرص العمل استجابة والتأثير على أطر التنم
  . لألزمة الراهنة
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ف إعالن العدالة عّر. )١٢٢رقم ( ١٩٦٤التنفيذ الفعال التفاقية سياسة العمالة،  تشجيع ودعم . ٢٥٥
وآما ورد في الدراسة  .السديدة على أنها الصك األهم من منظور اإلدارة ١٢٢االجتماعية االتفاقية رقم 

في هذا الفصل، هناك العديد من المجاالت التي  هشرحسبق االستقصائية العامة المتعلقة بصكوك العمالة وآما 
ومن أولويات عمل المكتب دعم التصديق الموسع وتعزيز . تحتاج الدول األعضاء إلى تعزيز قدرتها وعملها فيها

 .فيذًا فعاًال في الدول األعضاء وتقديم التقارير بهذا الشأنالقدرات من أجل تنفيذ سياسة العمالة تن
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  قـرفالم

  بطاقة تسجيل اإلنجازات : تنفيذ برنامج العمالة العالمي

 األولويات /العمل المقترح  تحديات التنفيذ  اإلنجازات /التقدم  الهدف

 تشغيليةالفجوات ال  -  أوًال
من أجل وضع العمالة (

 صنعفي صميم عملية 
لسياسة االقتصادية ا

  )واالجتماعية

  الصعيد الوطني   - ١

متكامل لبرنامج النهج ال  -  
وبعض  العمالة العالمي

العناصر الرئيسية المستخدمة 
في أطر السياسة الوطنية، 
بما في ذلك استراتيجيات 

الحد من الفقر في عدد آبير 
 نسبيًا من البلدان

مشارآة الشرآاء   - 
 رسماالجتماعيين في 

ات والتشجيع على السياس
 تنفيذها

التنسيق توثيق روابط   - 
والتفاعل بين وزارات العمل 
والمالية والتخطيط وغيرها 
من الوزارات الرئيسية في 

خدم فيها البلدان التي است
بشكل  برنامج العمالة العالمي

  متكامل
 شكل برنامج العمالة العالمي  - 

جزءًا ال يتجزأ من البرنامج 
  قالقطري للعمل الالئ

 تكييف برنامج العمالة العالمي  -  
 مع مختلف األوضاع الوطنية

الحاجة إلى مبادئ توجيهية   - 
عملية للبلدان ذات الدخل 

آما (المتوسط والمنخفض 
هي موجودة في منظمة 

التعاون والتنمية في الميدان 
 )االقتصادي

القدرة الضئيلة لوزارات   - 
العمل والشرآاء االجتماعيين 

 وتنفيذها  ترسم السياسافي 
ضعف التنسيق السياسي بين   - 

وزارات العمل والمالية 
واالقتصاد فيما يتعلق بالعمالة 

افتقار المكتب للكتلة الحرجة    - 
في االختصاصات الرئيسية 
 في التخصصات األساسية 

الحاجة إلى تعزيز التقدم   - 
وتقييم  الرصدالمحرز في 

  األثر

وضع مبادئ توجيهية   -  
مج العمالة باستخدام برنا

والوثائق الثالثية  العالمي
ذات الصلة وتنفيذها في 

البلدان على مختلف 
 مستويات النمو 

تعزيز الحوار بشأن سياسة   - 
العمالة من خالل التنسيق 

بين الوزارات والحوار 
 االجتماعي

الرامية مواصلة األنشطة   - 
تعزيز القدرة التقنية  إلى

لوزارات العمل والشرآاء 
 ن االجتماعيي

تحسين التنسيق والعمل   - 
وتكوين  ضمن فريق
المعارف  تقاسمالشبكات و

من أجل توسيع نطاق 
القدرة في االختصاصات 

 الرئيسية
وأدوات  منهجياتوضع   - 

  أآثر فعالية لتقييم األثر 

/ العالمي الصعيد  - ٢
  اإلقليمي 

 
هناك طلب متزايد على   - 

المستويات اإلقليمية في 
على برنامج العمل الالئق 

ر وأدوات استخدام إطا
 برنامج العمالة العالمي

 تطوير شراآات وتحالفات   - 
 أجل من األدوات مجموعة"  - 

 والعمل العمالة تعميم
 الصادرة عن ،"الالئق

التي  ،منظمة العمل الدولية
 الرؤساء مجلس أيدها

التنفيذيين والمجلس 
االقتصادي واالجتماعي في 

تقوم على والتي  ٢٠٠٧عام 
  العمالة العالمي برنامج

تقارير منظمة العمل الدولية   - 
المؤشرات الرئيسية لسوق (

والرصد العالمي العمل 
تسترعي  ،)المشاريع لتنظيم
وضع  تغير إلى االنتباه

  العمالة وسوق العمل

 
على  ال يوجد اعتراف آاٍف  - 

إلقليمي الصعيدين العالمي وا
ببرنامج العمالة العالمي 

الة نهج سياسة العم بوصفه
مع (لمنظمة العمل الدولية 

بعض االستثناءات مثل 
، اآلسيوياالجتماع اإلقليمي 

 )  ٢٠٠٦بوسان، 
ضرورة استخدام الشراآات   - 

والتحالفات العالمية واإلقليمية 
 إلى أقصى حد لتحقيق أثر
  أفضل على الصعيد الوطني

 
عزيز برنامج العمالة ت  - 

في  صراحة العالمي
 الشراآات الدولية

لبرنامج  صريح اجإدر  - 
العمالة العالمي وما يتصل 

من أدوات وصكوك في  به
التدريب مع الشرآاء 

سيما في  االجتماعيين، ال
 تورينو مرآز 

تعزيز معارف متخصصي   - 
ة بتطبيق برنامج العمال

وخبرتهم  العمالة العالمي
 فيه

تطوير برامج العمل زيادة   - 
التدريب (وتعزيزها 

األدوات  استحداثو
مع منظمات ) يذوالتنف

أصحاب العمل ومنظمات 
  العمال
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 األولويات /العمل المقترح  تحديات التنفيذ  اإلنجازات /التقدم  الهدف

 الفجوات في المعارف   - ثانيًا

وضع برنامج بحث 
ومرآز ومفيد  متكامل

 التشغيليةمن الناحية 
لدعم تنفيذ برنامج 

  العمالة العالمي 

 ذةاإلجراءات المتخمتابعة   -  
 /بشأن المبادئ التوجيهية

لجنة  الصادرة عنالقرارات 
 ةالعمالة والسياسة االجتماعي

أن محتوى في المناقشة بش
 برنامج العمالة العالمي

في السياسة وفي  تجليةوالم
 الخدمات االستشارية

العمل التحليلي الذي تقوم به   - 
منظمة العمل الدولية والذي 

يلقى اعترافًا دوليًا في 
سوق العمل النشطة  سياسات

وروابط النمو والعمالة 
المنشآت  تنميةوالفقر و

 برنامجوالمهارات و
االستثمار آثيف العمالة 

ومجموعة الحد األدنى من 
 الحماية االجتماعية 

المفصلة للبحث " البلورة"  - 
الذي تقوم به منظمة العمل 
  الدولية فيما يتعلق بالعمالة

ال يمكن للمكتب أن يعكف   -  
متساو على جميع بشكل 

ويجري . العناصر األساسية
بحث محدود للغاية فيما يتعلق 

 العناصر الرئيسية بعض ب
/مجاالت البحث ذات األولوية  - 

  :مراآز االمتياز المحتملة
مؤسسات وسياسات  

  سوق العمل النشطة 
تطوير روح تنظيم  

تنمية المشاريع و
  المنشآت 

القابلية لالستخدام عن  
ن المعارف طريق تحسي
  والمهارات 

روابط النمو االقتصادي  
والفقر والعمالة، بما 
فيها االقتصاد غير 

  المنظم 
  الحماية االجتماعية  
   عمالة الشباب 

السعي إلى تنفيذ برنامج   -  
بحث استراتيجي ودينامي 

ومرآز ومنسق تنسيقًا جيدًا 
واالستمرار في العكوف 

على مراعاة اإلرشاد العام 
 من اللجنة  المقدم

التصدي ألوجه الضعف   - 
عمليات استعراض : التالية

األقران؛ الصالت 
باألآاديميين والجامعات؛ 
النشر؛ التنسيق بين المقر 
الرئيسي والميدان بشأن 

  برنامج البحث
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  ٤الفصل 

  المنشآت المستدامة وخلق الوظائف
س مستدام، تجمع بين السعي المشروع إلى إن بيئة مؤاتية لخلق المنشآت ونموها أو تحولها على أسا" . ٢٥٦

وبين الحاجة إلى تنمية تحترم آرامة اإلنسان  -وهو أحد المحرآات الرئيسية للنمو االقتصادي  -تحقيق الربح 
المنشآت المستدامة،  عزيزت بشأنمن االستنتاجات  ١٠هذا ما جاء في الفقرة ". واستدامة البيئة والعمل الالئق

 عنصرًا ١٧وتحدد هذه االستنتاجات . ١لمؤتمر العمل الدولي) ٢٠٠٧(السادسة والتسعين  المعتمدة في الدورة
لبيئة مالئمة وست فئات من المبادئ على مستوى المنشآت، وتصف أدوار آل من الحكومات والشرآاء  مكونًا

  . المنشآت المستدامة تعزيزاالجتماعيين والمكتب في 

حيثما  المنشآت أميل إلى االزدهار"استحداث المنشآت على أن  ويشدد نهج منظمة العمل الدولية إزاء . ٢٥٧
األعمال ال فتشغيل األسواق بنجاح وتحسين مناخ االستثمار و). ٧الفقرة " (صحيحوالعكس  ،زدهر المجتمعاتت

األسواق المتروآة و. إذ تحتاج األسواق الفعالة إلى مؤسسات وسياسات فعالة. السوقية ىيقتصر على تحرير القو
  . بالضرورة آفؤًا موارد توزيعًاالال توزع  هابغارى عل

ويبين هذا الفصل آيف استجاب المكتب إلى مختلف التحديات العالمية والوطنية باإلشارة إلى تلك  . ٢٥٨
داخل  ، والقيام٢وتتضمن هذه االستجابة وضع إطار استراتيجي جديد لبرنامج المنشآت المستدامة. االستنتاجات

حزمة من األدوات الجديدة أو المحدثة والدعم الالزم لبناء القدرات من أجل التصدي لقضيتي هذا اإلطار، بتوفير 
  . ٢٠٠٧االستدامة والمسؤولية اللتين آانتا موضوع توافق آراء ثالثي في عام 

  حقائق واتجاهات سياسية متنوعة
ويعمل معظم سكان . الالئق والعمالة والعمل اتالثرو للنمو وخلق رئيسيًا تمثل المنشآت المستدامة مصدرًا . ٢٥٩

والمنشآت محرآات رئيسية لالبتكار ونشر التكنولوجيا؛ وهي وسيلة إنتاج المنتجات . العالم في منشآت صغيرة
واألهم من ذلك . والخدمات، وأساس زيادة اإليرادات الضريبية التي تمكن الحكومات من العمل على نحو سليم

، وهي ضرورية لبلوغ التنمية المستدامة باإلمكانيات االقتصاديةأن المنشآت هي التي تزيد الدخل وتنهض 
  . ٣والعمل الالئق

الحصول على  مشقةورغم اختالف السياقات والتحديات بين البلدان وداخلها تواجه جميع المنشآت  . ٢٦٠
ألساسية على والنفاذ إلى األسواق، من خالل المعلومات السوقية والبنية ا -المادية والمالية والبشرية  -الموارد 
 وعندما تسعى المنشآت جاهدة إلى تطبيق ضوابط متنوعة وغير مناسبة في أحيان آثيرة وتواجه فسادًا. حد سواء
، إضافة إلى ضعف تحديد أو إنفاذ حقوق الملكية والحقوق والضمانات التجارية، ويتعذر عليها التخطيط صارخًا

  .ستقر، فإن قدرتها على خلق الوظائف تتأثر سلبًالتنبؤ واقتصاد آلي مل قابلةباالعتماد على ضوابط 

                               
  .٢٠٠٧، جنيف، ٩٦، مؤتمر العمل الدولي، الدورة دامةاستنتاجات بشأن تعزيز المنشآت المست: مكتب العمل الدولي   ١
  .ILO: The Sustainable Enterprise Programme: Strategic framework (Geneva, 2010, forthcoming):  انظر   ٢

ي المقر الرئيسي أعّد إطار السياسة االستراتيجي بطلب من المدير التنفيذي لقطاع العمالة، من خالل عملية تشارآية تضم جميع موظف
وفي إطار هذه العملية، ُشّكل أيضًا فريق استشاري رفيع المستوى . في جنيف، وأخصائيين ميدانيين في شؤون المنشآت ومستشارين

  .يضم زعماء معترف بهم دوليًا في مجال المنشآت وتنمية روح المبادرة بغرض استعراض مسودة االستراتيجية
  .، المرجع السابقجات بشأن تعزيز المنشآت المستدامةاستنتا: مكتب العمل الدولي   ٣
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آيف تنفذ برامج : وعدا عن تنوع السياقات المختلفة، يواجه استحداث المنشآت بعض التحديات المشترآة . ٢٦١
في المناطق الحضرية والريفية على السواء؛  والشابات نتمكن من خلق وظائف السيما للشبا الستحداث المنشآت

منظمة ونموها؛ وآيف يمكن تشجيع اعتماد  لبدء منشآتروف بحيث تكون مالئمة وآيف يمكن تحسين الظ
آما تمثل ثالث مسائل متقاطعة تحديات آبيرة في . ممارسات في مكان العمل تؤدي إلى تحسين نوعية العمالة

المنظمة تعزيز المساواة بين الجنسين وتدعيم إمكانات المرأة؛ االرتقاء بالمنشآت غير : معظم البلدان، وهي
ة والتخفيف يوتنظيمها؛ تشجيع االستدامة البيئية واالعتراف بضرورة التحسب لتأثير المنشآت على البيئة الطبيع

  . منه

واستجابة إلى هذه التحديات، تطبق بلدان  آثيرة برامج أو سياسات أو قوانين تهتم بالقطاع الخاص أو  . ٢٦٢
متوسطة أو على قطاعات معينة، آما الآت الصغيرة وباستحداث المنشآت وترآز في أحيان آثيرة على المنش

 ويوجد في جمهورية آوريا مثًال. توجد فيها وزارات محددة أو وآاالت حكومية مسؤولة عن تنفيذ هذه السياسات
وتوجد في األرجنتين . ، آما يوجد في منغوليا قانون مماثلمتوسطةالقانون إطاري بشأن المنشآت الصغيرة و

متوسطة في وزارة المالية، ويتولى المجلس الوطني المعني بالمنشآت النشآت الصغيرة وأمانة فرعية للم
متوسطة في نيكاراغوا وضع االستراتيجيات وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل الالصغيرة و

. ن أو الضماناتإعفاءات ضريبية ويتيح الوصول إلى االئتما تشجيع تلك المنشآت؛ ويمنح هذا المجلس أيضًا
ففي . متوسطةالالمنشآت الصغيرة و عزيزوبالمثل، توجد في معظم بلدان أفريقيا سياسات ووآاالت خاصة لت

جنوب أفريقيا، يمول صندوق تنمية المهارات مجموعة من برامج التدريب الخاصة بالمنشآت الصغيرة 
وتفيد حكومة . ط متطلبات الترخيصبينما يتوخى قانون تيسير األعمال في موريشيوس تبسي ،متوسطةالو

في المائة، في حين  ٨٢متوسطة ازدادت بنسبة الموريشيوس بأن القيمة المضافة لقطاع المنشآت الصغيرة و
  . ٢٠٠٧٤و ٢٠٠٢في المائة في الفترة ما بين  ١٩ارتفعت العمالة بنسبة 

أفريقية وعربية  دولففي  .وللدول األعضاء تحدياتها وأولوياتها الخاصة في مجال استحداث المنشآت . ٢٦٣
 بينأولوية آبيرة لتشجيع روح المبادرة آوسيلة لخلق المنشآت  ، تعطى مثًالآثيرة ذات شعوب شابة نسبيًا

مثل شيخوخة السكان توفي دول أخرى، آدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي باألساس، . الشباب
يرها من التحديات االجتماعية، تعمل بعض الحكومات على توسيع وللتصدي لهذه التحديات وغ. مشكلة عويصة

ويضم االقتصاد االجتماعي تعاونيات ومشاريع أخرى ذات أهداف اجتماعية في ". االقتصاد االجتماعي"مفهوم 
لى من السعي إلى زيادة أرباح أصحاب األسهم والمالكين إ بدًال يعاد فيها استثمار الفوائض أساسًا - المقام األول 
  . أقصى حد

من المهم الحد من الضوابط لتيسير ممارسة األعمال، لكن االستفادة من آامل : وهناك رسالتان واضحتان . ٢٦٤
فزيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية تقوم . إمكانات المنشآت في مجال خلق الوظائف تقتضي أآثر من ذلك بكثير

وفي الهيكل ). المنشآت(والمنظمات ) العمال(األفراد على مستوى  على السواء المعارف والقدرات اآتنازعلى 
إلمكانية انطوائها  نظرًا حاسمًا اإلنتاجي للبلدان وفي أنماط نموها، تؤدي تكنولوجيات وقطاعات محددة دورًا

لذلك فإن التخصص القطاعي القتصاد . على فرص تعلم مختلفة وأوجه متنوعة لمرونة الدخل من جانب الطلب
ويبين ذلك أن السياسات . ر على نمو اإلنتاجية واحتماالت الطلب والمكانة التنافسية الدولية مستقبًاليؤث ما حاليًا

 مهمًا المعارف والمهارات والقدرات تؤدي دورًا اآتنازوالمؤسسات القطاعية والصناعية الرامية إلى حث وتيرة 
السبب الرئيسي الذي  وهو أيضًا. ونشطةوتشكل المبرر األساسي العتماد سياسات تحويلية أو صناعية منتجة 

يجعل حكومات آثيرة، السيما في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واالقتصادات الناشئة، 
تعتمد سياسات وحوافز لتشجيع المنشآت الخضراء، في ضوء تزايد الوعي بتغير المناخ ومتطلبات اقتصاد 

  .خفيض الكربون

  ل المنخفضالبلدان ذات الدخ
ما يتمثل التحدي في البلدان ذات الدخل المنخفض في االنتقال من التنافس على العمل منخفض  غالبًا . ٢٦٥

الشروط "سياق على وترآز تلك البلدان في هذا ال. التكلفة أو بيع سلع أساسية محددة إلى تنويع االقتصاد
وفي . ألساسية وإدارة االقتصاد إدارة سديدةوالصحة ومعالجة نقائص البنية ا األساسي التعليم مثل" األساسية

 ". منشآت الضرورة"غياب فرص العمالة مدفوعة األجر، تنتشر في البلدان الفقيرة 

                               
بشأن العدالة االجتماعية من  ٢٠٠٨الدراسة االستقصائية العامة المتعلقة بصكوك العمالة في ضوء إعالن عام : مكتب العمل الدولي   ٤

دورة       ، تقرير لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات))باء١(التقرير الثالث ( أجل عولمة عادلة دولي، ال ؤتمر العمل ال والتوصيات، م
  .٢٠١٠، جنيف، ٩٩
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وتحصل البلدان ذات الدخل المنخفض بصفة عامة على مراتب متدنية في استقصاءات المنافسة الوطنية  . ٢٦٦
متقادمة أو  لوائح: ما يليالبلدان من قيود تنظيمية تشمل ويعزى ذلك لما يعانيه الكثير من تلك . أو بيئة األعمال

؛ انخفاض اللوائحمتعددة أو غير مناسبة؛ نقص الوضوح؛ االزدواج؛ ارتفاع تكاليف االمتثال؛ تواتر تغيير 
مستويات الوعي في دوائر األعمال؛ التباينات أو أوجه التضارب بين اللوائح ومختلف الهيئات المسؤولة عن 

  .وتشكل هذه العوامل عوائق أمام النمو. البنية األساسية غير المالئمةتنفيذها؛ 

بين الكثير من  ، وإنما غير الوحيدة،ونتيجة للبيئة غير المالئمة، يتمثل أحد التحديات الخاصة المشترآة . ٢٦٧
د غير البلدان ذات الدخل المنخفض في أن نسبة آبيرة من المنشآت واألنشطة المولدة للدخل تمارس في االقتصا

  ). ٧انظر الفصل (المنظم 

لذلك يرّجح أن تكون . النساء على االقتصاد غير المنظم المملوآة من منشآتالوفي بلدان آثيرة تهيمن  . ٢٦٨
برامج المشاريع النسائية ذات أهمية خاصة لتلبية الحاجة إلى االرتقاء بالمنشآت النسائية غير المنظمة ولتقييم ما 

وفي السنغال على . مجال األعمال، ومن ثم تصميم السياسات الكفيلة بدعمهن من تحديات في النساء تواجهه
الصندوق (سبيل المثال، توجد وزارة مسؤولة عن تنمية روح المبادرة لدى النساء وصندوق لصاحبات المشاريع 

  ).الوطني للنهوض بالمشاريع النسائية

  البلدان ذات الدخل المتوسط
ي الكثير من البلدان ذات الدخل المتوسط بما فيها تلك التي تمر بمرحلة ، فعمومًا يرآز تطوير المشاريع . ٢٦٩

بما  - بناء القدرات وتطوير المؤسسات  إلى حد آبير ويشمل ذلك. انتقالية، على إصالح البيئة القانونية والتنظيمية
. ون وحقوق الملكيةلضمان سياسات وإدارة ضريبية فعالة وتأمين سيادة القان -فيه االستثمار في السلع العامة 

وتنفذ تونس على سبيل المثال طائفة واسعة من سياسات . ويكتسي تعزيز المساءلة والشفافية أهمية رئيسية
تعديالت على قوانين الضريبة لمنح تلك المنشآت  وقد أدخلت مؤخرًا. متوسطةالالنهوض بالمنشآت الصغيرة و

إلى المنشآت الصغيرة  خاصًا آما تقدم دعمًا ،عمرها من اإلعفاءات في السنوات الثالث األولى من مزيدًا
  .٥متوسطة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل تكنولوجيا األحياء واإلعالم متعدد الوسائطالو

عالوة على ذلك، تؤدي التكنولوجيات التحويلية مثل الهواتف النقالة واإلنترنت الالسلكي إلى تخفيض  . ٢٧٠
ونتيجة . األسواق طاءوسعن  االستغناءومات السوقية وزيادة آبيرة في توافرها، مما يسهل هائل في تكلفة المعل

ويرجح أن . في تجارة التجزئة ن اإلنتاج والتوزيع وسالسل القيملذلك، تساهم بصورة أساسية في تغيير شيء م
في وضع مناسب بصفة  ،يةتكون البلدان ذات الدخل المتوسط التي استثمرت آما ينبغي في تنمية الموارد البشر

  . خاصة لالستفادة من ذلك

  البلدان ذات الدخل المرتفع
بالنسبة إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، وتتأثر القدرة  حاسمًا تصبح زيادة القدرة على االبتكار عنصرًا . ٢٧١

بيروقراطية إدارة الشرآات ومدى تطبيق الضوابط ال نوعية التنافسية الوطنية إلى حد آبير بعوامل من قبيل
وفي . واألسواق المالية والحواجز التي تعوق االستثمار األجنبي وعمق تكوين التكتالت اليد العاملة جودةو

 ةصل آل عشرة عمال، اعتمدت الحكوممتوسط ستة من أال، حيث تستخدم المنشآت الصغيرة وسنغافورة مثًال
للتمويل، وتطوير اإلدارة وحيازة  ودعمًاوتتضمن العناصر األساسية مساعدة . سياسات لتشجيع االبتكار

التكنولوجيا، والنفاذ إلى األسواق في قطاعات نمو محددة، والحفاظ على إحدى أآثر بيئات السياسات مالءمة 
  .٦لألعمال في العالم

وتغير المناخ موطن . وتتوخى العديد من سياسات استحداث المنشآت التصدي لمواطن القصور السوقية . ٢٧٢
في بلدان  على األرجح وتبحث الحكومات ودوائر األعمال في جميع مناطق العالم، السيما. يسيقصور سوقي رئ

عن حلول جديدة وتوجه تطوير التكنولوجيا  ،منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومجموعة العشرين
ة في اعتماد الحوافز المناسبة وتتمثل االستجابة السياسي. نحو ضمان استدامة النظم البيئية والتنوع األحيائي

  . لتغيير السلوك

بالنسبة إلى مشاريع آثيرة، السيما المشاريع  جدًا مهمًا الجمهور والحفاظ عليهرضا وقد أصبح آسب  . ٢٧٣
ويعزى ذلك إلى زيادة الوعي بأن ممارسات األعمال المسؤولة تساعد . الكبيرة، في البلدان ذات الدخل المرتفع

                               
  .المرجع نفسه   ٥
  . المرجع نفسه   ٦
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عن ضغط  أمران متآزران؛ لكن هذا االتجاه ناتج أيضًا" الخير والعمل الحسن عمل"أدنى الفئات وأن 
المستهلكين والسياسات الحكومية والحوافز الرامية إلى تشجيع ممارسات األعمال المسؤولة والمستدامة مثل 

  ".الخضراء"الصكوك المالية والممارسات الشرائية 

  تدامةوالية منظمة العمل الدولية بشأن المنشآت المس
، ُعّدل برنامج المنشآت ٢٠٠٧المنشآت المستدامة في عام  عزيزت بشأنعقب اعتماد االستنتاجات  . ٢٧٤

وقد أعيد تأآيدها في إعالن العدالة . المستدامة بحيث يعكس بطريقة أفضل إطار التوصيات وتوجيهاتها
بإعالن  مكتب في عمله أيضًاويسترشد ال. المنشآت المستدامة عزيزالذي يناشد الدول األعضاء ت ،االجتماعية

الصكوك المفصلة التي تقدم توجيهات  تشملو. المبادئ والحقوق األساسية في العملمنظمة العمل الدولية بشأن 
؛ توصية )١٨٩رقم ( ١٩٩٨، المتوسطةتوصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة و: بشأن استحداث المنشآت

الجنسية والسياسة  ةالمبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعدد ؛ إعالن)١٩٣رقم ( ٢٠٠٢ ،تعزيز التعاونيات
  .االجتماعية

  المنشآت متعددة الجنسية
اقتصادية لم يسبق لها مثيل بالنسبة إلى جهات آثيرة، لكنها أسفرت  ًاوفرص ًااقتصادي ًاالعولمة نمو تّدول . ٢٧٥
وقد أظهرت األزمة . ر السوقيةعن زيادة التوتر بخصوص تباينات الدخل وتدهور البيئة ومواطن القصو أيضًا

وأعاد ذلك ترآيز . سوق عالميًاالاالقتصادية والمالية العالمية األخيرة ثغرات اإلدارة التي تعتري اقتصاد 
للمسؤولية االجتماعية للشرآات والمبادرات الطوعية  االهتمام على األبعاد االجتماعية لألعمال وأعطى زخمًا

وقد صيغ . صر الفاعلة العامة والخاصة التي ما فتئت تتقيد بمعايير العمل الدوليةمن جانب طائفة واسعة من العنا
وهو صك المنظمة الوحيد . إلى الشرآات والدول في تلك الحاالت اإلرشادإعالن المنشآت متعددة الجنسية لتقديم 

ال في سياق المسؤولية الموجه مباشرة إلى المنشآت متعددة الجنسية والمنشآت األخرى والمروج في دوائر األعم
ويقدم المكتب بانتظام تقارير إلى اللجنة الفرعية المعنية بالمنشآت متعددة الجنسية في آل . االجتماعية للشرآات

  .دورة من دورات مجلس اإلدارة

  المنشآت التعاونية
لهيئات مساعدة اوالية إلى المكتب  ١٩٣وتعهد التوصية رقم . التعاونيات هي مشاريع يملكها أعضاؤها . ٢٧٦

ويقوم ذلك على اعتراف بالدور االقتصادي واالجتماعي . التعاونيات عزيزالمكونة والمنظمات التعاونية في ت
اإلدماجي الذي تؤديه التعاونيات في خلق الوظائف والمحافظة عليها وفي المساهمة في التنمية المسؤولة 

ادية العالمية السلبي على معظم المنشآت، برهنت على الرغم من تأثير األزمة االقتص واقع أنهوال. والمستدامة
سالمتها وحافظت التعاونيات المالية على . المنشآت التعاونية في شتى أنحاء العالم عن قدرة على تحمل األزمة

، في حين أبلغت تعاونيات المستهلكين عن زيادة في أرقام أعمالها؛ وسجلت تعاونيات العمال زيادة في المالية
  . ٧جأ الناس إلى خيار المنشأة التعاونية استجابة إلى الحقائق االقتصادية الجديدةالنمو إذ ل

  متوسطةالالمنشآت الصغيرة و
 حصة آبيرة جدًا ٨متوسطةالإذ تمثل المنشآت الصغيرة و. المنشآت الصغيرة هي جهات مستخدمة آبيرة . ٢٧٧

في المائة من  ٩٩ك المنشآت ، تمثل تلوفي أوروبا مثًال. من العمالة والنشاط االقتصادي في معظم االقتصادات
أما في البلدان النامية، فيعتبر معظم الفقراء العمل . في المائة من وظائف القطاع الخاص ٦٧المنشآت و مجموع

في العمل الالئق تكون أآثر جالء في المنشآت  العجزفمواطن . ٩للحساب الخاص أفضل مالذ من الفقر
العمال في المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر و. في االقتصاد غير المنظمالصغرى، وبخاصة تلك التي تعمل 

                               
  :انظر   ٧

B. Johnston: Resilience of the cooperative business model in times of crisis, Sustainable Enterprise Programme 
(Geneva, ILO, 2009). 

ال        . شامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطةال يوجد تعريف موحد و   ٨ ى عدد العم ادة إل تند في الع ي تس فالبلدان لها تعاريفها الخاصة الت
  . وعلى العموم، بقدر ما يكون البلد غنيًا بقدر ما ترتفع العتبة: ورقم األعمال واألصول

  :انظر   ٩
D. Narayan-Parker: Voices of the poor: Can anyone hear us? (New York, Oxford University Press for the World 
Bank, 2000). 



 ت المستدامة وخلق الوظائفالمنشآ

75  

 في سالسل القيممتوسطة الوالمنشآت الصغيرة و. خاصة ظروف عمل متغيرةصورة يواجهون في الغالب ب
والتوصية . ما تتحمل عبء الصعوبات التي تواجهها الشرآات الكبرى بصفة خاصة إذ أنها غالبًا مستضعفة

  .عمل المكتب في هذا السياق ترشد ،تي تهتم على الخصوص بخلق الوظائف في هذا القطاعال ،١٨٩ رقم

  احتياجات الهيئات المكونة
. تعلق بهيكل إدارة منظمة العمل الدوليةيأولهما : ينرئيسي بأسلوبينُتعّرف الهيئات المكونة باحتياجاتها  . ٢٧٨

 تنمية، يناقش مجلس اإلدارة في الغالب مواضيع وإضافة إلى الصكوك المعتمدة وإرشادات مؤتمر العمل الدولي
رة لجنة العمالة والسياسة االجتماعية واللجنة الفرعية المعنية والمنشآت، ويستفيد المكتب في العادة من مش

  .لمنشآت متعددة الجنسيةبا

ات احتياجاتها من خالل وضع سياس لىلمكتب عا ، تطلع الهيئات المكونةعلى الصعيد القطري وثانيهما . ٢٧٩
وتشير جل . هذه البرامج تتعلق باألساس بصياغة وتنفيذ برامج قطرية للعمل الالئق ومشاريع متصلة بنتائج

قوي  ويوجد طلب. البرامج القطرية للعمل الالئق بالتحديد إلى النتائج المتصلة باستحداث منشآت مستدامة
عن طريق روح تنظيم المشاريع،  على الدعم من أجل خلق الوظائف لفائدة الشباب والنساء ةخاص بصورة

  .والمعوقين، في سوق العمل المنشآت آوسيلة إلدماج األشخاص المحرومين، مثل األشد فقرًا تنميةواستخدام 

وتطلب الهيئات المكونة من المكتب الدعم في حواراتها السياسية الرامية إلى وضع خطط وطنية بشأن  . ٢٨٠
بشأن تنمية القطاع الخاص أو المنشآت، ويكون للدول األعضاء  ًافروع ويتضمن جل هذه الخطط دائمًا. العمالة

تستند بدورها إلى  ،متوسطةالالمنشآت الصغيرة وبفي حاالت آثيرة سياسات خاصة بالقطاع الخاص أو 
وما فتئت الهيئات المكونة تطلب، بموجب والية منظمة العمل . تعاون مع المكتبالإسهامات الهيئات المكونة ب

ت المستدامة، دعم المكتب في وضع السياسات الرامية إلى تشجيع المنشآت الخضراء آلمتعلقة بالمنشالدولية ا
  . واإلشراف المسؤول على البيئة

  استجابة المكتب
 الرامية إلى لقد وضع المكتب على امتداد سنوات سلسلة واسعة من أدوات بناء القدرات والمنتجات . ٢٨١

 وليدوالعديد منها . ١٠التدريب وآتيبات وأدلة وورقات عمل وآتبالمنشآت، بما في ذلك موارد بالنهوض 
وتعتمد هذه األدوات على الميزة النسبية لمنظمة العمل . مشاريع للتعاون التقني ُأنجزت على امتداد سنوات

وُحّدث العديد . أيضًا تستهدف خلق الوظائف فحسب وإنما تحسين نوعية العمل على مستوى المنشأةال والدولية 
  . تعزيز المنشآت المستدامة بشأناالستنتاجات  على نحو أفضلعكس ينها لم

 االستنتاجاتلهذه  وأنجز المكتب عمله وفقًا. االستنتاجاتتتضمنه هذه  سياسيًا ويملك المكتب اآلن نهجًا . ٢٨٢
لمنشآت لتعزيز خلق الوظائف من خالل تنمية ا استراتيجيًا إطارًا ؛ فقد وضع مثًال٢٠٠٧منذ اعتمادها في عام 

ويقوم هذا . ٢٠١٥-٢٠١٠إطار السياسة االستراتيجي للفترة  ، وهو ما يشتمل عليه)١- ٤الشكل (المستدامة 
  :اإلطار المفاهيمي على ثالث دعائم، هي

تتعلق هذه الدعامة بالظروف المترابطة . خلق بيئات مالئمة للمنشآت المستدامة والعمالة  :١الدعامة  
تشجع و. تعزيز المنشآت المستدامة االستنتاجات بشأنآت المستدامة التي حددتها لتنمية المنش ضدةوالمتعا

ها والحفاظ نمووخلق المنشآت المستدامة و وحقوق العمال وروح المبادرة البيئات المالئمة االستثمار
  . تطلعات المجتمعبين فق بين احتياجات ومصالح المنشآت وعليها مما يو

تماعية تقر هذه الدعامة بالتطلعات االقتصادية واالج. تدامة ومسؤولةأماآن عمل مس  :٢الدعامة  
ويتمثل . تأثير التنمية على البيئة الطبيعية المنشآت المستدامة، فضًال عن ملألشخاص الذين تعتمد عليه

الحوار االجتماعي  ويقتضي ذلك تعزيز. الهدف في الترآيز على ظروف العمل ونوعية بيئة العمل
 لجماعية وتنمية الموارد البشرية ومعالجة مسألة اإلنتاجية واألجور وتقاسم المنافع، فضًالوالمفاوضة ا

  .عن المسؤولية االجتماعية للشرآات وإدارة الشرآات وممارسات مزاولة األعمال

                               
  :انظر   ١٠

G. Buckley, M Henriques, J.M. Salazar-Xirinachs: The promotion of sustainable enterprises (Geneva, ILO, 
2009); N. Rogovsky et al.: Restructuring for corporate success: A socially sensitive approach (Geneva, ILO, 
2005); available at www.ilo.org/empent/lang--en/index.htm.  
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ترآز هذه الدعامة على دور صاحب المشروع وخلق . روح تنظيم المشاريع وتنمية المنشآت  :٣الدعامة  
ن على ووتساعد الدول األعضاء وشرآاؤها االجتماعي. إلى وظائف أآثر وأفضل التي تؤديع المشاري

  .تحفيز روح تنظيم المشاريع، السيما في صفوف النساء والشباب

  بشأن المنشآت المستدامة العمل الدوليةبرنامج منظمة   :١-٤الشكل 

 

 :٣الدعامة 
روح تنظيم المشاريع وتنمية 

المنشآت 

لدعم الدول األعضاء وشرآائها 
االجتماعيين في تشجيع روح 
تنظيم المشاريع واستحداث 

المنشآت التي تخلق الوظائف 
وتحد من الفقر 

مجاالت الترآيز 
روح تنظيم المشاريع لدى     -٨

الشباب: تشجيع العمل 
للحساب الخاص آخيار 

 مهني
روح تنظيم المشاريع لدى     -٩

النساء: تشجيع سياسات 
وبرامج منح اإلمكانات 

 للنساء
تشجيع تنمية المشاريع من   -١٠

خالل ُنُهج سلسلة القيم مع 
الترآيز على العمالة 

 ونوعية الوظائف

 :٢الدعامة 
أماآن عمل مستدامة 

ومسؤولة 

لدعم الدول األعضاء وشرآائها 
االجتماعيين في تنفيذ برامج 

ترمي إلى تشجيع اعتماد 
ممارسات مسؤولة ومستدامة 

على مستوى المنشأة 

مجاالت الترآيز 
استدامة منشآت صغيرة     -٥

ومتوسطة مسؤولة وقادرة 
على المنافسة 

مساعدة المنشآت متعددة     -٦
الجنسية على اعتماد 

ممارسات شاملة ومستدامة 
لمزاولة األعمال  

تعزيز العمل الخاص     -٧
 ومبادرات االستخدام

 :١الدعامة 
خلق بيئات مالئمة للمنشآت 

المستدامة والعمالة 

لدعم الدول األعضاء وشرآائها 
االجتماعيين في إصالح السياسات

أو األطر التنظيمية  
من أجل تحسين البيئة المالئمة 

 للمنشآت المستدامة

 مجاالت الترآيز

إنجاز بحوث ووضع أدوات، -١
وتوفير قاعدة البّينات إلجراء

 اإلصالح
تعزيز قدرات الهيئات  -٢

 في إصالحللمشارآةالمكونة 
عملية صنع السياسات وجعل

 البيئة مالئمة
دعم اإلصالحات السياسية  -٣

 لفائدة المنشآت والقانونية
 التعاونية

دعم سياسات تعزز اسهامات -٤
المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة في العمالة 

ت المستهدفة
الفئا

 

 دعائم االستراتيجية 
 برنامج المنشآت المستدامة

المنشآت الصغيرة 
 المتوسطةو

(التوصية رقم 
١٨٩( 

 التعاونيات 
(التوصية رقم 

١٩٣( 

المنشآت متعددة 
الجنسية (إعالن 

لمنشآت متعددة ا
 الجنسية)

 المساواة بين الجنسين ومنح اإلمكانيات

 النهوض بالمنشآت غير المنظمة وتنظيمها

 استدامة البيئة

مسائل متقاطعة
  

  

  مستدامة والعمالةالمنشآت للبيئات مالئمة   :١الدعامة 
إلقامة منشآت مستدامة ونموها، بما في ذلك من خالل وضع  الئمةومات مسؤولة عن توفير بيئة مالحك . ٢٨٣

ذه وعندما تكون ه. وتحتاج جميع المنشآت إلى قوانين ولوائح ومؤسسات جيدة. إطار قانوني وتنظيمي مالئم
من تكاليف مزاولة األعمال،  ضاعفقد تفإنها ذة، ة أو غير منفأو تعسفي مبهمةأو  األخيرة ضعيفة أو ثقيلة العبء

وعندما . ن استخدامها األمثل، أو تشجع النشاط غير المنظمعالموارد ب يدأو تقوض التجديد والمنافسة، أو تح
لقانون واالستفادة من الفرص والحماية التي يوفرها لمتثال االسهل تكون قابلة للتنبؤ وشفافة وفعالة، يكون من األ

  . القانون
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األعمال  مزاولةعلى تكاليف  من الترآيز الضيق نسبيًابدءًا متنوعة لتقييم بيئة األعمال، وتستخدم وسائل  . ٢٨٤
إلى التقييمات وصوًال  ،الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ،السنوي األعمال مزاولةفي تقرير 

الصادر عن المنتدى  ،السنوي العالميةتقرير المنافسة للقدرة التنافسية الوطنية في إطار  الشمولية األآثر تكامًال
 ،الصادرة عن المعهد الدولي لتطوير اإلدارة ،النشرة السنوية للمنافسة العالميةاالقتصادي العالمي، و

ويرآز جميعها بصفة عامة على بيئة االستثمار من . التي يجريها البنك الدولي ،استقصاءات مناخ االستثمارو
أوسع، يشمل زاوية حقوق العمال والتحديات  بع منظمة العمل الدولية نهجًاوتت. زاوية أصحاب األعمال فقط

  . المنشآت صغرى الخاصة التي تواجهها

ويقوم تشجيع المنشآت المستدامة على تعزيز سيادة القانون والمؤسسات ونظم اإلدارة التي تدعم  . ٢٨٥
ويراد بذلك التقدم . والمفاوضة الجماعيةلعمال لمثل إدارة العمل والمنظمات التمثيلية ألصحاب العمل و ،المنشآت

  . نحو بناء مجتمعات مزدهرة ومستقرة ومنصفة

ويشمل دعم المكتب للهيئات المكونة في هذا المجال برامج التدريب والتوعية في الميدان، السيما تلك  . ٢٨٦
القوانين المتصلة ، السيما قوانين العمل وواللوائحالموجهة إلى الشرآاء االجتماعيين؛ ودعم إصالح القوانين 

بالعمل، بحيث تشجع بقدر أآبر االستثمار األجنبي المباشر من المنشآت متعددة الجنسية وتؤدي إلى إقامة ونمو 
منشآت صغيرة وبالغة الصغر؛ ودمج استحداث منشآت مستدامة في السياسة الوطنية باالستناد إلى خطط عمالة 

التي تعوق نمو المنشآت؛ واعتماد استراتيجيات لتحسين تمثيل لتحديد القيود  يةوطنية تتضمن تقييمات تشخيص
  .العمالمنظمات متوسطة وعمالها في منظمات أصحاب العمل والأصحاب المنشآت الصغيرة و

وبالتعاون . من األدوات بهدف تلبية الطلب على العمل بشأن بيئة مالئمة لألعمال واستحدث المكتب عددًا . ٢٨٧
المنشآت  لتنميةتهيئة بيئة مالئمة ورينو، اسُتحدثت دورة تدريبية بعنوان مع مرآز التدريب الدولي في ت

من  ٣٠٠ لىوقد اسُتخدمت لتدريب ما يزيد ع. على مستوى البلدان تقدمآي  وُآّيفت هذه الدورة الحقًاالصغيرة، 
ريع النسائية أداة لتقييم تنمية المشا وُصّممت أيضًا. صّناع السياسات والمشارآين في إصالح بيئة األعمال
  .واسُتخدمت في عدد من البلدان في أفريقيا وآسيا الوسطى

 الملزمةلتقييم القيود  مفّصلة أداة تشخيص ،وُجّربت في عدد من البلدان األفريقية، بما فيها سوازيلند وغانا . ٢٨٨
 ٢٠٠٧على أساس شروط البيئة المالئمة التي حددها مؤتمر العمل الدولي في عام (على الصعيد الوطني 

، آما ُأجري في إندونيسيا تقييم لتشخيص مناخ األعمال بالنسبة إلى أصحاب المشاريع )شرطًا ١٧وعددها 
مبادئ توجيهية مبادئ توجيهية متنوعة بشأن البيئة المالئمة، مثل  ووضعت منظمة العمل الدولية أيضًا. الشباب

 . دليل: مشارآةبشأن تشريعات تعاونية وصنع السياسات التعاونية القائم على ال

  ١-٤اإلطار 
 )COOPAFRICA( المرفق التعاوني ألفريقيا: بيئات مالئمة للتعاونيات

في المجتمع  الرأيخلق الوظائف والحماية االجتماعية وإسماع  ،*COOPAFRICA، يدعم المرفق التعاوني ألفريقيا
بير القانونية والسياسية المفضية إلى تنمية وعلى المستوى التشريعي يدعم البرنامج التدا. عن طريق النهج التعاوني

وعلى مستوى المنشآت، يدعم البرنامج الخدمات المقدمة إلى ). ليسوتو وموزامبيق وأوغندا وزنجيبارمثل (التعاونيات 
وعلى المستوى . المحددة وإلى أعضاء التعاونيات بواسطة صندوق للشدائد" مراآز الكفاءة"التعاونيات الناشئة عن طريق 

من ) مثل النقابات واالتحادات(المؤسسي، أقام البرنامج شبكة لمزودي التعاونيات في المنطقة، وهو يشجع هياآل التنسيق 
 أن صندوق الشدائد آان فعاًال) ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول(وأفاد تقييم مستقل في منتصف المدة . خالل أفرقة استشارية وطنية

عضو  ٢٢٤٠٠٠ لىإلى ما يزيد ع مشروعًا ٧٠تعاونيات؛ فقد وصل نحو في تقديم خدمات الدعم حسب الطلب إلى ال
وبإقامة شراآة مع برنامج التمويل االجتماعي، تمكن البرنامج من زيادة تغطية التأمين . ٢٠٠٩-٢٠٠٨تعاوني في الفترة 

  .لفئات السكان الفقيرة
يه الجهات المعنية المحلية واستحدث المرفق نظام رصد وتقييم يستخدم دراسات لخطوط األساس وتشارك ف

سياسات وقوانين جديدة خاصة بالتعاونيات في : النتائج التالية عن ٢٠٠٩آشف تقييم منتصف المدة لعام والوطنية، وقد 
من في المائة من أعضاء المرفق  ٤٦وقرابة . عضو تعاوني ٢٢٥٠٠٠وظيفة؛ بلوغ  ٤٠٠٠سبعة بلدان؛ استحداث قرابة 

االتحاد الدولي لنقابات ويستفيد انتشار البرنامج من شراآات المرفق مع . في المائة ٤٠شباب في حين يمثل ال ،نساءال
منظمة المساعدة اإلنسانية ويتأتى تمويله باألساس من . العمال والمنظمة الدولية ألصحاب العمل ومبادرات توحيد األداء
وحكومة فنلندا  لوآالة السويدية العالمية للتنمية والتعاونالبريطانية وإدارة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة وا

  .برنامج الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائيةو
 * www.ilo.org/coopafrica . 
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وباستطاعة . والتنمية الوطنيةثير إيجابي مهم على العمالة أويمكن أن يكون للمنشآت متعددة الجنسية ت . ٢٨٩
الحكومات أن تساهم في بلوغ هذا الهدف بتنفيذ سياسات تشجع االستثمار وخلق الوظائف الالئقة من جانب 

، مع الهيئات المكونة الثالثية على نصب عينيه هذا الهدف ويتعاون المكتب، واضعًا. المنشآت متعددة الجنسية
من أجل تهيئة بيئة مالئمة عن طريق تدعيم الحوار بين صناع السياسات المستوى الوطني في غانا واألرجنتين 

إضافة . وأصحاب العمل والعمال والمنشآت متعددة الجنسية وتبادل التجارب وبواعث القلق والخيارات السياسية
 - ا من حاالت نزاع في أفريقي خارجةإلى ذلك، أجريت بحوث ميدانية وأنشطة بناء قدرات الحقة في ثالث دول 

وذلك بهدف بحث دور المنشآت متعددة الجنسية في عمالة الشباب  - ريا يوهي آوت ديفوار وسيراليون وليب
  .والخيارات المتاحة لصناع السياسات من أجل دعم عمالة الشباب من خالل هذا القطاع

  أماآن عمل مستدامة ومسؤولة : ٢الدعامة 
ممارسات أماآن العمل  تطبيق هتم أحدهما بتشجيعي: ينقسم عمل المكتب في هذا المجال إلى محورين . ٢٩٠

من خالل تقديم الدعم في مجال بناء القدرات  ، إلى حد آبيرمتوسطةالالالئقة والمنتجة في المنشآت الصغيرة و
ة االجتماعية للشرآات وبترويج المبادئ الواردة في إعالن يإلى المنظمات الوسيطة، ويهتم الثاني بالمسؤول

  . الجنسية المنشآت متعددة

وعلى مدى سنين آثيرة،  شارآت منظمة العمل الدولية في البرامج المنفذة على مستوى المنشآت بهدف  . ٢٩١
ج بالترآيز على وتتسم تلك النُه. لزيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية" األآثر أخالقية"أو " اإلنسانية"ج تشجيع النُه

 /لوجيا ومهارات العمال والهياآل التنظيمية التعاضديةالتكنو: أي ،تحسين المدخالت في عمليات اإلنتاج
أي  -أن العمل الالئق  بّينات سليمةوتبين قاعدة . ج المقتصرة على تخفيض التكاليفالتعاونية، وذلك بخالف النُه

احترام السالمة والصحة المهنيتين والعالقات الحسنة بين العمال وأصحاب العمل واستخدام نظم إنتاج أفضل 
يشكل العمل  ،وباختصار. هو أساس تحسن اإلنتاجية على نحو مستدام وزيادة القدرة التنافسية - إلى ذلك وما 

  . من عوامل اإلنتاج الالئق عامًال

قوانين العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية في المنشآت بين لمتثال االويجمع تحسين نوعية الوظائف و . ٢٩٢
وتشمل أمثلة هذا العمل . غطي األهداف االستراتيجية األربعة جميعهاجوانب متنوعة من عمل المنظمة، بما ي

الوطنية على تنفيذ برامج تحسين اإلنتاجية  اتفسية والمسؤولة، الذي يعزز القدربرنامج دعم المنشآت التنا
ل متوسطة باالستناد إلى معايير العمالوالقدرة التنافسية على نحو مستدام في مجموعات المنشآت الصغيرة و

المنفذ في سري النكا وفيتنام  ،والتعاون في مكان العمل وممارسات اإلدارة التقدمية؛ وبرنامج االرتقاء بالمصانع
  . والهند

ويقوم آل ذلك على تشجيع  -مشترآة إلى جانب الثقة والتعاون  وتروج أماآن العمل المسؤولة قيمًا . ٢٩٣
المفاوضة الجماعية وإعالم العمال ومشاورتهم الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية الحسنة من خالل 

وتبين برامج من قبيل برنامج االرتقاء بالمصانع وبرنامج دعم المنشآت التنافسية والمسؤولة، إلى . ومشارآتهم
منشآت متعددة الجنسية واتحادات نقابية عالمية في قطاعات مختلفة، الجانب اتفاقات إطارية دولية متنوعة بين 

جتماعي يمكن أن يساهم في زيادة اإلنتاجية واالبتكار وفي تحسين الصحة والسالمة واإلنصاف في أن الحوار اال
  . مكان العمل

لكثير من المنشآت متعددة فا. وتبقى حصة آبيرة من القدرة اإلنتاجية العالمية في االقتصاد غير المنظم . ٢٩٤
بلدانها المضيفة، تعمل عبر أنظمة قانونية التي يمكن أن تتجاوز أرباحها الناتج المحلي اإلجمالي ل الجنسية

وإذ . ما يكون ذلك في مناطق تتسم بضعف اإلدارة وبمعايير مهنية وبيئية متنوعة أو محدودة متعددة، وغالبًا
تزداد مطالبة المجتمع المدني والمستهلكين بالشفافية، تقبل المنشآت على اعتماد معايير طوعية أو وضع مدونات 

حول إعالن  المبادرات الطوعية تتالقىمن المهم أن ، وبالنسبة إلى منظمة العمل الدولية. سلوك خاصة بها
  . للقضاء على تضارب النهج أو ازدواج الموارد المهدر لها المنشآت متعددة الجنسية

هو الصك المعياري الوحيد لمنظمة العمل  ،١٩٧٧في عام  ، المعتمدإعالن المنشآت متعددة الجنسيةو . ٢٩٥
، أنشئت اللجنة الفرعية هذا األمرولمعالجة . جديدًا أثار تحديًا الذي يتناول المنشآت مباشرة والذيالدولية، 

، آان عهد قريبوحتى . المعنية بالمنشآت متعددة الجنسية بهدف تنفيذ آلية متابعة لقياس مدى نفاذ هذا الصك
وقد . كونة الثالثية في الدول األعضاءالمكتب يقوم بهذه المتابعة عن طريق استقصاء شامل دوري للهيئات الم

أّدى تراجع معدالت الرد على االستقصاء والتسليم المتزايد بأن تطبيق نموذج أآثر فعالية مع المنشآت متعددة 
إلى إعادة النظر  استهدافًا،الجنسية والدول األعضاء والجهات المعنية األخرى يمكن أن يفضي إلى نتائج أآثر 

سيجري : اعتمد مجلس اإلدارة استراتيجية متابعة جديدة ،٢٠٠٩نوفمبر  /في تشرين الثانيو. في هذه المنهجية
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الهيئات  فيما بينالحوار  شجيععلى التوعية وت ترّآزقطرية على المستوى الوطني،  عملياتالمكتب اآلن 
  .المكونة والمنشآت متعددة الجنسية

نات والمعايير، واالنتقال إلى نهج استباقي إزاء تكاثر المدو سببالتصدي لالرتباك المتزايد ب بابومن  . ٢٩٦
هذه الخدمة التي بفضل و. جديدة" مكتب استعالمات"المكتب خدمة  أنشأترويج مبادئ المنشآت متعددة الجنسية، 

 مباشرة المنشآت متعددة الجنسية والعمال وأصحاب العمل والدول األعضاء تستفيد ٢٠٠٩انطلقت في مطلع عام 
وحظيت هذه الخدمة . ن فيما يتعلق بمعايير العمل الدوليةوخبراء تقني يقدمها وتحترم السرية،ية مساعدة مجانمن 

  . بالقبول ويجري اتخاذ تدابير من أجل تلبية الطلب المتزايد

العمل  إزاءالمسؤولية االجتماعية للشرآات، تشكل مسؤولية المنشآت متعددة الجنسية  سياقفي و . ٢٩٧
، أطلق خضموفي هذا ال. موضوع قلق متزايد ،التي ما تنفك تتوسع التوريد لديها، توالممارسات البيئية لشبكا

، تضم في سالسل التوريد االجتماعيين بشأن تنفيذ معايير العمل الرئيسية المدققينالمكتب حلقة دراسية لفائدة 
العمال، ومكتب ب اصةالخ نشطةاألمدخالت عدد من اإلدارات والبرامج والوحدات داخل المكتب، بما فيها مكتب 

أصحاب العمل، ومرآز التدريب الدولي في تورينو، وبرنامج العمل األفضل، والبرنامج ب الخاصة نشطةاأل
 /الدولي للقضاء على عمل األطفال، والعمل المأمون، وبرنامج المنظمة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية

  .اإليدز

  نشآتالم تنميةتنظيم المشاريع وروح :  ٣الدعامة 
يملك المكتب خبرة مهمة في تعزيز روح تنظيم المشاريع من خالل تقديمه خدمات التدريب ومزاولة  . ٢٩٨

أآثر فأآثر  زرّآيوالتعاونيات، وبات  وبالغة الصغرواستهدف الدعم في معظمه المنشآت الصغيرة . األعمال
نظامية لجعل األسواق تعمل ج متزايد على تشجيع نُه تشديدوثمة . على النساء وأصحاب المشاريع الشباب

من خالل التصدي للتحديات أو القيود على الصعيد  ، غالبًامعينة المقدم إلى قطاعات أو سالسل قيم الدعم بواسطة
موجهة نحو السوق لتعزيز  العمل الدولية، ، وهي مبادرة لمنظمةRedtursومثال على ذلك مبادرة . المحلي

السياحة القائم على المجتمع المحلي لفائدة المجتمعات الريفية والسكان  فرص األعمال وتوليد الوظائف في قطاع
  . ١١األصليين في أمريكا الالتينية

، في تعزيز صوت وزعامة بلدًا ٢٤ونجح برنامج تنمية روح المبادرة لدى المرأة، الذي يشتغل اآلن في  . ٢٩٩
السياسات والتأثير في سياسات جمعيات النساء صاحبات المشاريع وساعدهن في الوصول إلى مستويات صنع 

" شهر صاحبات المشاريع"تنظيم استمرار وفي أفريقيا، رفع . متوسطة في عدد من البلدانالالمنشآت الصغيرة و
وإذ ينتقل برنامج تنمية روح . االستدامة في خمسة بلدان ذاتي سنويًا طًاامن قيمة روح مبادرة النساء وأصبح نش

امل، يجري وضع مؤشرات التأثير وتجريب أداة آيع للتعاون التقني إلى برنامج المبادرة لدى المرأة من مشار
وستوضع مؤشرات بشأن تنمية روح المبادرة لدى المرأة لفائدة الحكومات . تقييم في إثيوبيا لقياس التأثيرلل

 .ومقدمي الخدمات لتعقب التغيرات مع مرور الوقت وتدوين الممارسات الحسنة

في صياغة سياسات للمنشآت الصغيرة  ،الجنسين المساواة بينتعاون مع مكتب لاب وساهمت المنظمة . ٣٠٠
ووضع مشروع برنامج تنمية روح تنظيم المشاريع لدى المرأة  ،متوسطة تراعي نوع الجنس في بلدان عديدةالو

  . وأدوات متنوعة قائمة على نتائج بحوث البرنامج جًاوالمساواة بين الجنسين نُه

آالتلفزيون في (في تنمية المنشآت  الجماهيري إلى استخدام وسائط اإلعالم مل الدوليةالع وبادرت منظمة . ٣٠١
وتتيح وسائط اإلعالم وسائل فعالة ). ومسرح الشوارع في سري النكا واإلذاعة في أوغندا وفيتنام الصين مثًال

ت التحكم في تنميتهم واألهم من ذلك تزود السكان في البلدان النامية بأدوا ،وحديثة لبلوغ جماهير عريضة
مّكن الفقراء من  ومشروع المنظمة بشان وسائط اإلعالم للمنشآت الصغيرة في أوغندا مثًال. الخاصةاالقتصادية 

تغطي نسبة (الدفاع عن مصالحهم االقتصادية من خالل دعم برامج إذاعية خاصة بالمنشآت التجارية الصغيرة 
ويفيد ثلث ). إلى برامج إذاعية اقتصادية في أوغندا خص تقريبًاسبعة ماليين ش يستمعآبيرة من السكان، إذ 

أن تأثير  وآان هناك براهين على. المستمعين أنهم وّسعوا مشاريعهم بفضل تطبيق ما استمعوا إليه في اإلذاعة
  . البرامج اإلذاعية على السياسات والتشريعات وخدمات المشاريع والبنية األساسية ينطوي على أثر آبير

                               
  www.redturs.org: متاح على الموقع اإللكتروني   ١١
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ويرمي برنامج . المشاريعتلك المتعلقة بتشجيع روح تنظيم  األهمية القصوى من بين األدوات ذاتو . ٣٠٢
 شباب في التعليم الثانوي والعاليال توعيةة من خالل أساهمة في خلق ثقافة المنشممعرفة إدارة األعمال إلى ال

. يتيحها العمل للحساب الخاص لفوائد والفرص التيل إدراآًا أآثر جعلهموفي التدريب التقني والمهني، و
لتدريب عدد آبير  بها واألدوات المتصلة" مشروعكوتحّسن آيف تبدأ "واستخدمت الحزمة التدريبية لبرنامج 

وصول أصحاب المشاريع  فرص آما وضع البرنامج أدلة لتعزيز. والموجودين المحتملينمن أصحاب المشاريع 
  ).الغ الصغربما فيها التمويل ب(إلى الخدمات المالية 

كون في إطار سياسة تنمية وطنية تشير صراحة إلى تهذه األدوات والسياسات  إحاطة بكلوأفضل  . ٣٠٣
عن تحدي تلبية احتياجات االقتصاد غير المنظم  التحديات التي يواجهها الشباب والنساء في سوق العمل، فضًال

  ).٧و ٣انظر الفصلين (

  المنشآت العامة
وهي تضطلع بالمهمة الجوهرية . ر ومشجع للمنشآت المستدامةنظم وميّسيمكن أن تعمل الحكومات آم . ٣٠٤

وتؤدي الدول في . المتمثلة في ترويج المعايير االجتماعية والبيئية من خالل ممارسات الشراء وبرامج االستثمار
. عامةأو المصلحة ال/إلى قصور األسواق و في امتالك الشرآات وإدارتها، ويرجع ذلك دائمًا الغالب دورًا

. ، وبالتالي تقع عليها مسؤولية العمل آمنشآت مستدامةللمصلحة العامةإلى العمل  والمنشآت العامة تهدف دائمًا
، في الغالب داخل إدارة األنشطة القطاعية، بشأن المنشآت العامة وحتى اليوم، آان العمل الذي ينجزه المكتب

وتملك . وتحسين إدارة الموارد البشرية في القطاع العامإلى حد آبير على تعزيز الحوار االجتماعي  مقتصرًا
تمكين الخدمة العامة من المساهمة في التنمية المستدامة والتخفيف من "برنامج عمل  إدارة الموارد البشرية مثًال

مل وبالنظر إلى والية مؤتمر الع. "الفقر من خالل تحسين الحوار االجتماعي وإدارة تنمية الموارد البشريةحدة 
  .بشأن تعزيز المنشآت المستدامة، قد يكون ثمة مجال لزيادة دعم المكتب للمنشآت العامة ٢٠٠٧الدولي لعام 

  ومناطق تجهيز الصادرات التوريدسالسل 
سلسلة "أو" (التوريدسلسلة "ويشير مصطلح . عالميةال التوريدتنجز األعمال العالمية من خالل سالسل  . ٣٠٥
إلى المستهلك  ووصوًالمن المادة الخام  انطالقًاأو خدمة  آت ذات الصلة تقدم منتجًاإلى مجموعة من المنش") القيم

 - أو أآثر في أعلى سلم سلسلة القيموعادة ما تأخذ شرآة . النهائي عبر سلسلة من عالقات التعاقد من الباطن
ويعمل عدد واسع من . سوقلمن أجل دخول ا التقيد بهاالمقاييس والمعايير الواجب  ةالمبادرة، واضع - المشتري 
ما توجد قواعدها في  التي غالبًا جتماعية على امتداد سالسل القيمق والرصد والتصديق من الناحية االيقدنظم الت

البلدان ذات الدخل المنخفض، بما في ذلك االتفاق العالمي لألمم المتحدة ومبادرة شفافية الصناعات 
 العالمية وأنجز المكتب عمًال التوريدلبعض سالسل  مهمًا الدولية بعدًا وتمثل االتفاقات اإلطارية. االستخراجية

واستخدمت االتفاقات اإلطارية الدولية آآلية لإلعالم والتشاور للتخفيف من أثر . في هذا المجال موّسعًا تحليليًا
  .األزمة على العمالة

المنشآت على اختالف أحجامها إمكانات آبيرة إلدماج  التوريدومن الناحية المبدئية تمتلك سالسل  . ٣٠٦
ومن الناحية . على امتداد السلسلة والمداخيلوأشكالها في نظم اإلنتاج العالمية والوطنية وزيادة الوظائف 

؛ وهنا التساؤل عن التشغيل، تضع ضوابط "شرآات رائدة" خاضعة إلى دائمًا التوريدسالسل  تكونالتطبيقية، 
فة على امتداد السلسلة، وعن شكل ونوعية الوظائف على طول سلسلة القيمة المضا الجهة التي تستفيد من

 ).٢-٤انظر اإلطار ( التوريدأبرز أنشطة المكتب بشأن سالسل  هو وبرنامج العمل األفضل. التوريد

  ٢-٤اإلطار 
 العمل األفضل

عة للبنك الدولي، وهو برنامج العمل األفضل هو شراآة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية التاب
بهدف تحسين ممارسات العمل  ٢٠٠٦أغسطس  /في آب استهلوهذا البرنامج، الذي . من البلدان عددًا يغطي حاليًا

إلى معايير  العالمية، يساعد المنشآت على االرتقاء بمعايير العمل الخاصة بها استنادًا التوريدوالقدرة التنافسية في سالسل 
على المنافسة في األسواق العالمية  الموّردينويساعد ذلك . وقانون العمل الوطني العمل الدولية مةالعمل األساسية لمنظ

  .معايير العمللمتثال االحيث يشترط مشترون آثيرون 
. واالرتقاء بمعايير العمل يمكن أن يساعد المنشآت على تنمية قدرتها التنافسية من خالل تحسين النوعية واإلنتاجية

عامل في  ٣٤٠٠٠٠يا، حيث بدأ تنفيذ برنامج العمل األفضل قبل بضع سنوات، يغطي هذا المشروع أآثر من وفي آمبود
معايير العمل لمتثال االزيادة (ونتيجة لذلك ُسّجلت أوجه تحسن ملحوظة في نوعية بيئة العمل . مصنع ٣٠٠حوالي 

  ).زيادة المبيعات والحصة السوقية(وفي أداء السوق ) وقانون العمل
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مما  توريدهم، يقوم فرادى المشترين بمراجعة ظروف العمل في سالسل المصدروأمام ضعف اإلدارة في بلدان 
إلى  واستنادًا. أن مصانع آثيرة تبيع منتجاتها لمشترين متعددين نظرًا إلىيفضي إلى ازدواج مكلف في الجهود 

ام، تناهز تكلفة النظام الحالي لعمليات المراجعة التي الدراسة التي أجراها البنك الدولي في قطاع المالبس في فيتن
ويساعد برنامج العمل األفضل . من دوالرات الواليات المتحدة لكل عامل سنويًا دوالرًا ٥٠يجريها مشترون متعددون 

تقديم  لالمتثال يمكن تقاسمه مع مشترين آثيرين عالوة على واحدًا على توحيد تلك الجهود؛ إذ يجري آل عام تقييمًا
خدمات استشارية مضيفة للقيمة من أجل مساعدة المصانع على تحسين ظروفها، بتكلفة تناهز دوالرين لكل عامل 

  .*وبتخفيض التكاليف المقترنة بتحديد المشاآل، يمكن إعادة توجيه المزيد من األموال نحو إيجاد الحلول. سنويًا
  .www.betterwork.org/publi/globalمتاح على الموقع    *

وباستطاعة مناطق . في مناطق تجهيز الصادرات التوريدما يجري اإلنتاج المعتمد على سالسل  وغالبًا . ٣٠٧
. تجهيز الصادرات إتاحة فرص جديدة للعمالة المنظمة، ويمكن من ثم أن تشكل أدوات رئيسية لخلق الوظائف

. أو معدومة باالقتصاد المحلي غير أن بعض مناطق تجهيز الصادرات تصبح مناطق مغلقة ذات صالت قليلة
ويقترن البعض منها بظروف عمل متردية وعالقات عمل سيئة ونقص حقوق العمال أو انعدامها، السيما الحرية 

 ٢٠طق تجهيز الصادرات منذ ما يزيد على منا في تطوراتالوتعمل منظمة العمل الدولية على رصد . النقابية
مبادرة الضمن ما آان يعرف ب ٢٠٠٨و ٢٠٠٧من األنشطة في عامي  ذت في هذا اإلطار عددًاسنة، ونف

  .١٢مناطق تجهيز الصادرات المرآزية الدولية بشأن

ولالستفادة من قدرات مناطق تجهيز الصادرات على خلق الوظائف، ينبغي أن تعتمد الحكومات  . ٣٠٨
قتصادية واحترام الحقوق استراتيجية صناعية واستثمارية واضحة وشاملة تتوافق وضرورة تشجيع التنمية اال

من األنشطة البحثية الرامية إلى جمع  وباشر المكتب عددًا. ١٣العمل الدولية على نحو ما ورد في معايير منظمة
السيما بخصوص (معلومات آمية ونوعية عن ممارسات العالقات الصناعية في مناطق تجهيز الصادرات 

، بما في ذلك إنشاء موقع شبكي داخلي )عمل والحوار االجتماعيالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتفتيش ال
  .١٤داخل المنظمة بالموضوع بهدف تدعيم تقاسم المعارف ذات الصلة

  االستجابة إلى األزمة
سبقت اإلشارة إلى أن األزمة االقتصادية العالمية شهدت انهيار الطلب وتراجع التجارة وانكماش  . ٣٠٩

وآان فقدان الوظائف . بالنسبة إلى منشآت آثيرة وبخاصة المنشآت الصغيرةاالئتمان، مما شكل تحديات حاسمة 
متوسطة تأثرت بشدة الفي الشرآات الكبرى حديث الساعة، لكن العديد من المنشآت بالغة الصغر والصغيرة و

ويجدر التذآير بأن األزمة لم تضرب بورصتي وال ستريت وماين ستريت فحسب، وإنما اجتاحت . ١٥أيضًا
البورصات المجاورة والبورصات الصغيرة واألسواق التي يكافح فيها الكثيرون من صغار المنتجين أيضا 

ولذلك، فقد تضمنت قرابة ثالثة أرباع االستجابات السياسية إلى األزمة . وتجار التجزئة حتى في أحسن األوقات
  ).١-١الجدول ( متوسطةالضريبية للمنشآت الصغيرة والتسهيالت والتدابير لتوفير االئتمان 

فالممارسات . عما يحدث في أوقات أخرى وتقديم الدعم إلى المنشآت في أوقات األزمة ال يختلف آثيرًا . ٣١٠
 غير أن االستجابات السياسية تصبح ببساطة أآثر إلحاحًا. بتنوع الظروف االقتصادية الحسنة ال تتنوع آثيرًا

  .واالحتياجات أآثر حدة في سياق تراجع اقتصادي

                               
ة    مقترح: وردت هذه األنشطة في   ١٢ ؤتمر المقبل ال دورات الم اني  ( ات بشأن جداول أعم دورة   )الملحق الث ، ٣٠٣، مجلس اإلدارة، ال

دولي   : انظر أيضاً . GB.303/3/2، الوثيقة ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني ة بشأن       : مكتب العمل ال ة الدولي ادرة المرآزي ر عن المب تقري
ارس  / ، جنيف، آذار٣٠١عددة الجنسية، مجلس اإلدارة، الدورة مناطق تجهيز الصادرات وتقرير اللجنة الفرعية للمنشآت مت ، ٢٠٠٨م

 .GB.301/13(Rev.)و GB.301/ESP/5الوثيقتان 
تشرين   ٢-سبتمبر / أيلول ٢٨جنيف، (تقرير االجتماع الثالثي للبلدان التي تشغل مناطق تجهيز الصادرات، : مكتب العمل الدولي   ١٣

  .GB.273/STM/8/1، الوثيقة ١٩٩٨نوفمبر / ، جنيف، تشرين الثاني٢٧٣، الدورة ، مجلس اإلدارة)١٩٩٨أآتوبر / األول
  :انظر مثًال   ١٤

M. Amengual, W. Millberg: Economic development and working conditions in export processing zones: A survey 
of trends, Working Paper No.3, Social Dialogue Sector (Geneva, ILO, 2008); also available at 
www.ilo.org/public/english/dialogue/epz.htm. 

  . دعم الهيئات المكونة لتنفيذ الميثاق العالمي لفرص العمل يشكل عنصرًا أساسيًا في برنامج المنشآت المستدامة   ١٥
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المفاوضة الجماعية بوصفهما عنصرين أهمية الحرية النقابية وحق إّال أن أبرزت األزمة  ان منما آو . ٣١١
وإعادة  ١٦ن لتنفيذ ممارسات من قبيل تقاسم العملأساسيين لجميع المنشآت المستدامة ومنصتين ضروريتي

  .بصفة أعم التنظيم المسؤولة اجتماعيًا

سات بشأن المنشآت المستدامة مجموعة من مواجيز السياوقد أعّد برنامج المنظمة المتعلق بالمنشآت  . ٣١٢
إلى آبار  تذآيريًا ؛ وقّدم تدريبًا١٧والتعاونيات وممارسات مكان العمل الحسنة في أوقات األزمة متعددة الجنسية

آي يتسنى لهم تحسين دعم زبائنهم في االستجابة إلى األزمة؛ " آيف تبدأ وتحسن مشروعك"مدربي برنامج 
متوسطة في إطار العلى طلب مجموعة العشرين، بإعداد تقييم تقني لتدابير دعم المنشآت الصغيرة و وقام، بناء

  .االستجابة إلى األزمة

  الموارد واألصول
من الفئة الفنية يعملون في إدارة خلق الوظائف  موظفًا ٢٠يذآر في معرض الحديث عن الموارد أن قرابة  . ٣١٣

في المنشآت في مكاتب ميدانية متنوعة، يعمل الكثير منهم  متخصصًا ًاموظف ١١وتنمية المنشآت داخل المقر، و
  . في تعاون وثيق مع موظفي المشاريع

منها  مطروحًا(ويبلغ إجمالي الميزانية العادية السنوية نحو مليون دوالر من دوالرات الواليات المتحدة  . ٣١٤
. بدعم عمل المنظمة في مجال تنمية المنشآت آبيرًا ؛ غير أن المانحين طالما أبدوا اهتمامًا)تكاليف الموظفين
مليون دوالر  ١١١مشروع تعاون تقني قيد التنفيذ، بتمويل إجمالي يناهز  ٢٨، آان نحو ٢٠٠٩وفي أواخر عام 

على تنمية المنشآت، في حين يتضمن البعض اآلخر عنصر  حصريًا يرآز بعض هذه المشاريع ترآيزًا(أمريكي 
  ).روع متكامل أوسعتنمية المنشآت في إطار مش

وعلى مدى السنوات، أقامت إدارة خلق الوظائف وتنمية المنشآت عالقة عمل وطيدة بصفة خاصة مع  . ٣١٥
برنامج المنشآت والتمويل بالغ الصغر والتنمية المحلية في مرآز التدريب الدولي في تورينو، مما نتج عنه 

والمشاريع المشترآة، بما في ذلك األآاديمية  من منتجات التدريب والدورات التدريبية جدًا طائفة متنوعة
الصيفية السنوية المشهورة الخاصة بالمنشآت المستدامة، التي تغطي جميع جوانب عمل المنظمة بشأن المنشآت 

  . ١٨األقاليمالمستدامة والتي اجتذبت مشارآين من جميع 

التابع لمنظمة العمل الدولية لفريق المهنيين العالمي  ، مصممة خصيصًا"منصة موارد"اإلدارة  وتقيم . ٣١٦
بهدف تقاسم المعلومات عن أمور منها إدارة ) أخصائيون وموظفو مشاريع ومعاونون ومدربون وباحثون، الخ(

  . المعارف وأفضل الممارسات وفرص التمويل والتعلم

  الشراآات الخارجية
لك بالتعاون النشط مع أسرة تدعم منظمة العمل الدولية خلق الوظائف من خالل تنمية منشآت مستدامة، وذ . ٣١٧

وتشارك . األمم المتحدة، السيما على الصعيد القطري، في تصميم وتنفيذ إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية
في مبادرة أمم متحدة واحدة وتعمل مع األمم المتحدة في برامج تعاون تقني من قبيل برنامج  المنظمة أيضًا

لى المنافسة، وهو برنامج تتعاون فيه مع منظمة األمم المتحدة للتنمية استدامة منشآت مسؤولة وقادرة ع
  ".اإلنتاجية الخضراء"الصناعية في مجال 

ويؤدي . الدولي يات مبادرات في إطار شراآة مع الحلف التعاونيويتضمن عمل المكتب المتعلق بالتعاون . ٣١٨
ية بتشجيع التعاونيات الوآاالت والمعندور الزعامة في لجنة األمم المتحدة المشترآة بين  المكتب أيضًا

  . )٢٠١٢(للتعاونيات  المقبلة في السنة الدولية وتطويرها، بما في ذلك

                               
  :انظر   ١٦

J.C. Messenger: Work sharing: A strategy to preserve jobs during the global jobs crisis, Travail Policy Brief 
No.1 (Geneva, ILO, 2009) 

  : انظر   ١٧
P. Vandenberg: Micro-, small and medium-sized enterprises and the global economic crisis: Impacts and policy 
responses, Sustainable Enterprise Programme (Geneva, ILO, 2009); S. Ulrich, N. Rogovsky, D. Lamotte: 
Promoting responsible and sustainable enterprise-level practices at times of crisis: A guide for policy-makers 
and social partners, Sustainable Enterprise Programme (Geneva, ILO, 2009); J. Birchall, L. Ketilson: Resilience 
of the cooperative business model in times of crisis, Sustainable Enterprise Programme (Geneva, ILO, 2009). 

  www.itcilo.org/enterpriseacademy: متاح على الموقع اإللكتروني   ١٨
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المكتب شراآات وثيقة مع منظمة التعاون والتنمية في  مأقا ولترويج إعالن المنشآت متعددة الجنسية، . ٣١٩
تب تعاونه مع منظمة التعاون والتنمية في يواصل المك الميدان االقتصادي واتفاق األمم المتحدة العالمي؛ آما

لمنشآت متعددة ا من أجل الميدان االقتصادي، السيما فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها تلك المنظمة
بتقديم إسهامات تقنية في تحديث تلك المبادئ التوجيهية وضمان التوافق بشأن المبادئ المشترآة ذلك الجنسية، و

ويقدم المكتب خدمات أمانة إلى الهيئات المكونة المشارآة في الفريق المعني بالعمل . ر العملالخاصة بمعايي
  .ستجيب إلى الطلبات التقنية المتصلة بمبادئ العمليو ،والتابع التفاق األمم المتحدة العالمي

) ISO 26000(ويقدم المكتب مساعدة تقنية متواصلة إلى الفريق العامل المعني بالمسؤولية االجتماعية  . ٣٢٠
إعالن المنشآت متعددة الجنسية في مقررات المعاهد  مبادئ ويتعاون مع شبكة من معاهد األعمال لضمان دمج

ويبحث المكتب صالت جديدة مع منظمات مختصة . الكبرى لإلدارة واألعمال في آل منطقة من مناطق العالم
تحدة للتنمية الصناعية، ومع منظمات قطاعية، بما فيها أخرى تابعة لألمم المتحدة مثل األونكتاد ومنظمة األمم الم

  .النقابات العاملة على صعيد عالمي

وبخصوص تنمية المنشآت الصغيرة، يشارك المكتب بصفة عضو رئيسي في لجنة المانحين المعنية  . ٣٢١
ر ـّوأث ،ومن خالل هذا التعاون، أقام المكتب عالقات عمل وطيدة ومثمرة مع منظمات مانحة. بتنمية المنشآت

  .على ممارسات تلك المنظمات

وتضمنت استجابة منظمة العمل الدولية إلى األزمة االقتصادية العالمية إقامة وتعزيز الشراآات مع  . ٣٢٢
ففي . منظمات وشبكات متنوعة، وذلك بهدف بلورة مشورة تقنية مالئمة وبناء قدرات مقدمي خدمات األعمال

مع مؤسسات البحث من أجل إعادة النظر في البيئة المالئمة ودعم تنويع ، تجسد ذلك في التعاون أوآرانيا مثًال
وفي مجال بناء القدرات، دّعمت . الصادرات وتحسين استراتيجيات المنافسة بالنسبة إلى قطاعات محددة

من خالل برامج تدريب تذآيري إقليمية تمكنهم من " وتحسن مشروعك تبدأآيف "المنظمة شبكة مدربي برنامج 
في الغالب بحاالت التراجع  شديدًا لتأثر هذه المنشآت تأثرًا نظرًا - متوسطة الن دعمهم للمنشآت الصغيرة وتحسي

موجز سياسات لمجموعة العشرين بشأن االستجابات إلى األزمة بالنسبة  وأتاح المكتب أيضًا. االقتصادي الحاد
  .متوسطةالإلى المنشآت الصغيرة و

  رتقييمات األث
وعلى سبيل المثال، ُقّدم إلى مجلس . كتب في مجال تنمية المنشآت في إطار محافل شتىُقّيم عمل الم . ٣٢٣

دعم العمالة من خالل  المرآزي الدولي بشأنلبرنامج لتقييم مستقل  ٢٠٠٣١٩نوفمبر  /اإلدارة في تشرين الثاني
المواضيعي لعمل في التقييم  ٢٠٠٧مارس  /تنمية المنشآت الصغيرة، ونظرت لجنة التعاون التقني في آذار

  . ٢٠روح تنظيم المشاريع لدى المرأةالمكتب بخصوص 

، لكن بعض العبر قد استخلصت، ومنها جديد نسبيًا) ١الدعامة (وعمل المكتب المتعلق بالبيئة المالئمة  . ٣٢٤
إصالح السياسات أجدى من حيث التكلفة في خلق وظائف جيدة من الدعم المباشر المقدم إلى فرادى : أن

أآثر فعالية من منح اإلعفاءات؛ وأن الحوافز الرامية إلى تشجيع  واللوائحلقوانين لمتثال االأن تبسيط المنشآت؛ و
تخفيض تكلفة إقامة منشأة وتشغيلها وتعزيز فوائد االمتثال من شأن و. االمتثال أفضل من التهديد بفرض عقوبات

  . ٢١ائف الالئقةأن يساهم في نمو المنشآت المستدامة ومن ثم نمو الوظ، وتشجيعها

لمنشآت متعددة الجنسية على نحو منتظم برصد عمل المنظمة بخصوص إعالن لوتقوم اللجنة الفرعية  . ٣٢٥
وقد أجرى مجلس اإلدارة استعراضات دورية لمواضيع وثيقة الصلة بجوانب من عمل . المنشآت متعددة الجنسية

                               
  :انظر   ١٩

ILO: Evaluation of the InFocus Programme on Boosting Employment through Small Enterprise Development, 
Governing Body, 288th Session, Geneva, Nov. 2003, GB.288/PFA/11; and Decent employment through small 
enterprise: A progress report on SEED activities (Geneva, 2003). 

دولي   ٢٠ ق: مكتب العمل ال ز العمل الالئ رأة وتعزي دى الم اريع ل يم المش دورة : روح تنظ يم مواضيعي، مجلس اإلدارة، ال ، ٢٩٨تقي
 .GB.298/TC/1، الوثيقة ٢٠٠٧مارس / جنيف، آذار

ة من خالل روح تنظيم المشاريع     : مكتب العمل الدولي   ٢١ دورة   تعزيز العمالة الالئق ف، آذار  ،٢٨٩، مجلس اإلدارة، ال ارس  / جني م
ة ٢٠٠٤ ة الصغرو؛ GB.289/ESP/1، الوثيق انون العمل والمنشآت الصغيرة وبالغ ال وق ة األعم دورة بيئ ، ٢٩٧، مجلس اإلدارة، ال

 .GB.297/ESP/1، الوثيقة ٢٠٠٦نوفمبر / جنيف، تشرين الثاني
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 ،المتعلقة بمؤشر استخدام العمال ٢٠٠٧مبر نوف /المكتب في مجال تنمية المنشآت، مثل مناقشة تشرين الثاني
  . ٢٢الصادر عن البنك الدولي ،ممارسة األعمالالوارد في تقرير 

نيات على مدى األعوام الخمسة على تنقيح سياساتها وقوانينها المتعلقة بالتعاو بلدًا ٦٥وساعد المكتب نحو  . ٣٢٦
التعاونيات في أمريكا الالتينية، وشارك  جديد بشأن" قانون إطاري"وساهم في صياغة واعتماد . الماضية عشر

  .في مبادرة مماثلة في سياق منظمة توحيد قانون األعمال في أفريقيا

ويقدم المكتب، في إطار عمله مع لجنة المانحين المعنية بتطوير المشاريع، مساهمة رئيسية في إعداد  . ٣٢٧
بيئات األعمال، باالستناد إلى حد آبير دليل تطبيقي للممارسات الحسنة يعتمد على نطاق واسع لدعم إصالحات 

أخذ التكاليف والفوائد االجتماعية والبيئية : ما يلي ويشدد هذا الدليل على أهمية. ٢٣منظمة العمل الدولية نشاطإلى 
بين  الموازنة ؛في الحسبان في عملية صنع السياسات؛ مواءمة حوافز األعمال مع أهداف التنمية المستدامة

ليف االمتثال وضرورة ضمان وتحسين حماية العمال، بما في ذلك حقهم في الحماية ضرورة تخفيض تكا
  . االجتماعية

لغة وشمل قرابة  ٢٢، إلى المنشآت، الرامي إلى إنشاء ثقافة "معرفة إدارة األعمال"وقد ُترجم برنامج  . ٣٢٨
 ٤٥٠٠ما يناهز  في مدرس ومدرب للمدرسين تدريبًا ١١٠٠٠وتلقى قرابة . بلدًا ٤٠شاب في نحو  ٥٠٠٠٠٠

تدخل إنجاز وقد ُأدمج البرنامج في المقررات ونظم التعليم الوطنية بحيث يستمر تأثيره بعد . ٢٤مؤسسة تعليمية
  . المنظمة األولي

والذي  دولة عضوًا ٩٠، الذي ُآّيف واعتمد في نحو "وتحسن مشروعك تبدأآيف "ويقدر أن برنامج  . ٣٢٩
، مما أفضى إلى مليون صاحب مشروع إجماًال ١٫٢ أآثر مندّرب يتوخى تعزيز إقامة المنشآت ونموها، قد 

وهذه . الماضية ظيفة على مدى األعوام الخمسة عشرمليون و ١٫٤مشروع وخلق  ٣٠٠٠٠٠ إنشاء ما يزيد على
ثر هي نتيجة جهد مستمر في سبيل تلبية الطلب على التدريب األساسي في مجال اإلدارة ولما األرقام المتعلقة باأل

  .٢٥للبرنامج من صدى واسع في الصين وفيتنام آان

  متالزمة ومترابطة ومتكافلةأهداف 
تستند والية منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز المنشآت المستدامة على الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي  . ٣٣٠

ج االجتماعي، بما في إلى تعزيز اإلدما وتستند أيضًا. وترويج الحقوق والمعايير والقوانين المتعلقة بمكان العمل
وبالنسبة إلى . ذلك المساواة بين الجنسين والحاجة إلى توفير ظروف عمل مالئمة والضمان االجتماعي للعمال

منظمة العمل الدولية، ال تقتصر تنمية المنشآت على تحرير قوى السوق وإنما تتوخى باألساس خلق وظائف 
  .الئقة

شآت تقود عمل المكتب في مجال المنشآت المستدامة وخلق ورغم أن إدارة خلق الوظائف وتنمية المن . ٣٣١
مع العمل : وتشمل األمثلة. بين إدارات مختلفة آبيرًا الوظائف، فإن الفعالية في تقديم الخدمات تقتضي تعاونًا

لى إدارة المهارات والقابلية لالستخدام  في مجاالت آثيرة منها التعلم في مكان العمل وتدريب النساء المعوقات ع
؛ العمل مع إدارة سياسة العمالة بشأن سبل دمج محور البيئة المالئمة لألعمال )٥الفصل انظر (إقامة المشاريع 

ريا ي، آما هو الحال في نيجاألعم في عمليات التخطيط أو وضع سياسات العمالة على الصعيد الوطني
أصحاب المشاريع إلى آامل طائفة  وإندونيسيا؛ العمل مع برنامج التمويل االجتماعي لضمان تحسين وصول

أصحاب ب الخاصة نشطةاألالخدمات المالية الالزمة لبدء نشاطهم ونموه واستقراره؛ إقامة شراآة مع مكتب 
العمل من أجل تصميم مجموعة أدوات إلكترونية لمساعدة منظمات أصحاب العمل على نشر أنشطتها ودمج 

                               
: للبنك الدولي، تقرير مزاولة األعمال  متعدد األطراف التطورات في النظام: األمم المتحدة وعملية اإلصالح: مكتب العمل الدولي   ٢٢

 GB.300/4/1، الوثيقة ٢٠٠٧نوفمبر / ، جنيف، تشرين الثاني٣٠٠، مجلس اإلدارة، الدورة مؤشر استخدام العمال
  : انظر   ٢٣

DCED: Supporting business environment reforms: Practical guidance for development agencies (Cambridge, 
2008). Also available at www.business-environment.org. 

  :انظر   ٢٤
T. Lucas de Rezende and J.D. Christensen: Supporting entrepreneurship education: A report on the global 
outreach of the ILO’s Know About Business Programme (Geneva, ILO, 2009). 

  :نظرا   ٢٥
ILO: SIYB Global Outreach Study (Geneva, 2003); and A. Atherton, K.O. Olming and L. Jun: Evaluation of Start 
and Improve Your Business (SIYB) China (Geneva, ILO, 2007). 
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 الخاصة نشطةاألفي عملياتها األساسية؛ العمل مع مكتب  متوسطة وشواغلهاالمصالح المنشآت الصغيرة و
تعاونيات النقابات والالعمال بخصوص مشروع برنامج التعاون المشترك بين النقابات والتعاونيات، الذي مّكن ب

العمل الجديد المتعلق  ،منذ عهد أقرب ؛من التعاون على تنظيم عمال االقتصاد غير المنظم في شرق أفريقيا
  .اد االجتماعيباالقتص

وهناك مجاال عمل يميزان النهج المتكامل الذي يتبعه المكتب، وهو التنمية االقتصادية المحلية واالقتصاد  . ٣٣٢
ما  وغالبًا - ويشار بالتنمية االقتصادية المحلية إلى االستراتيجيات اإلنمائية الخاصة بمناطق معينة . غير المنظم

. جيات قائمة على تدخالت متعددة األوجه وعمليات تقوم على المشارآةوهي استراتي -تكون في المناطق الريفية 
وعادة ما يستند دعم المكتب للتنمية االقتصادية المحلية إلى مجموعة من اإلسهامات في مجاالت تقنية مثل تنمية 

ية االجتماعية فيما يخص تطوير البنية األساسية المحلية، والحما اليد العاملةالمهارات واألساليب القائمة على 
آما في سياق البرنامج العالمي الستراتيجيات وأدوات مكافحة  -ج القائمة على الحقوق ، والنُهمستضعفةللفئات ال
في مجال الصحة ومكافحة  الضمان االجتماعياالجتماعي والفقر، وهو برنامج يتوخى توسيع نطاق  االستبعاد
  .االجتماعي على المستوى المحلي االستبعاد

ما ترآز على زيادة القدرة التنافسية ونواتج  ج المتكاملة أو متعددة األوجه التي آثيرًاج المكتب للنُهويرو . ٣٣٣
 ).٣-٤انظر اإلطار ( ة في القطاعات أو في سالسل القيمالعمال

  ٣-٤اإلطار 
 مشروع دخول النمو في سري النكا: بناء تدخالت متكاملة ومتآزرة

مع وترتيب تدخالت على مدى الزمن بغية زيادة أوجه التآزر إلى أقصى حد يقوم أحد النهج المتكاملة على ج
  . والشرآاء األقوياء" التدخالت الخفيفة"دقيق القياس من  ويتطلب هذا النهج مزيجًا. وزيادة التأثير على خلق الوظائف

لى بيئة أعمال أآثر مجموعة من النهج لتلبية الحاجة إ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٥(واعتمد مشروع دخول النمو في سري النكا 
من  آبارتضم ممثلين  -وقد أدت منتديات إقليمية . روح المبادرةمة وتحسين النفاذ إلى السوق وزيادة قبول ثقافة ءمال

منظمات غير حكومية وممثلون للقطاع (حكومات المقاطعات واألقاليم ومجتمع األعمال ومقدمي خدمات تنمية المشاريع 
  .في إقامة حوار بين القطاعين العام والخاص محوريًا رًادو -) العام والقطاع الخاص

، قّدمت ادية المحلية وتطوير سالسل القيمعلى المشارآة من أجل التنمية االقتص قائمًا واستخدمت المنتديات أسلوبًا
فرص في إطاره الجهات المعنية المحلية مقترحات بشأن أولويات تطوير االقتصاد المحلي تقوم على ما حددته من 

  . وعوائق
منشأة صغيرة تمكنت من الحصول على االئتمان أو أنواع أخرى من الخدمات المالية؛  ٧٤٠وتبين التقييمات أن 

في المائة من الشرآات القائمة مبيعاتها  ٦٣المستهدفة، وزادت  منشأة جديدة في سالسل القيم ٨٠٠ وأقيم ما ال يقل عن
زيادة التكامل، إما بواسطة التعاون األفقي أو عن طريق صالت عمودية مع وتمثل العامل الرئيسي في . إلى حد آبير

للحليب بحيث أصبحوا يبيعون المزيد من  منتجًا مزارعًا ٥٢٠ارتقاء  من ذلك مثًال( الباطن وسالسل القيمالمتعاقدين من 
  ).الحليب إلى مصنع آبير للحليب الطازج إضافة إلى البيع على المستوى المحلي

وأنشئت أماآن جديدة لمقدمي . جمعية تجارية ٢٦ى دعم المشروع لبناء المنظمات إلى إنعاش أو إنشاء وقد أّد
وتبين . مية القطاعية وتطوير سالسل القيمخدمات األعمال من خالل معارض خدمات واسعة النطاق والعمل على التن

في مجال التدريب  على غرار ما حدث مثًال -في المائة من مقدمي الخدمات زادوا حجم أسواقهم  ٨٥االستقصاءات أن 
  . على إنتاجية قطاعي التعليب والمالبس وفيما يتعلق بتحسين ممارسات العمل

لبناء قدرات موظفي منظمة العمل الدولية في المقر والميدان ويطبق في برامج ميدانية  ويستخدم هذا النموذج حاليًا
 .أخرى

 آثيرًا ،فعلى سبيل المثال. لمنشآت واضحة آما هو حال بعض التحدياتوفوائد النهج المتكامل في تنمية ا . ٣٣٤
بتعزيز أو تعميق وصولهم إلى المنشآت الصغيرة  ما يكون العمل مع الشرآاء االجتماعيين ومن خاللهم مشروطًا

وتشكل ضرورة ). حيث عادة ما يكون الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية محدودين جدًا(وبالغة الصغر 
إلى أن الكثير من تلك  ، نظرًاخاصًا زيادة تغطية الحماية االجتماعية بالنسبة إلى جميع المنشآت وعمالها تحديًا

يصعب إعمال معايير العمل الدولية وتنفيذ  ،وبالمثل. المنشآت تعمل في بلدان آثيرة في االقتصاد غير المنظم
  .٢٦القانون وحقوق الملكية المكفولة قانون العمل الوطني في بيئات لم ترسخ فيها بشدة سيادة

                               
  .٩، النقطة ١٠، المرجع السابق، الفقرة استنتاجات بشأن تعزيز المنشآت المستدامةانظر    ٢٦
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  السبل الممكنة للمضي قدمًا

  الدول األعضاء
، مما يسهل، بل يخفض عند بتحسين البيئات المالئمة لألعمال، أن تقوم ينبغي للدول األعضاء، أوًال . ٣٣٥

دارة التي ويستدعي ذلك تعزيز سيادة القانون والمؤسسات ونظم اإل. تكلفة إنشاء مشروع وإدارته بنجاح ،اإلمكان
وفي معظم البلدان ذات الدخل المنخفض، ال . والسياسات المناسبة واللوائحتدعم المنشآت وتكفل اعتماد القوانين 

الطرقات (مواطن القصور في البنية األساسية  على األطر التنظيمية بل تشمل أيضًا القيود الملزمةتقتصر 
وضعف الوصول إلى التمويل ) التعليم والتدريب(البشري  وفي االستثمار في رأس المال) واالتصاالت والطاقة

  .االجتماعي وتردي نظم الحماية االجتماعية

أماآن عمل تهيئة أخذ األسبقية في  أهمية، تدرك المنشآت التقدمية على اختالف أحجامها وأنواعها وثانيًا . ٣٣٦
تت تؤثر على نحو متزايد على قرارات ، السيما أن المواصفات االجتماعية والبيئية باوبيئيًا مسؤولة اجتماعيًا

في إدارة المعارف بشأن  أساسيًا وتؤدي الحكومات دورًا. المستهلكين وقرارات استثمار األفراد والمؤسسات
والحوافز التي تكفل  واللوائحأفضل الممارسات في هذا المجال، إلى جانب ضمان اعتماد السياسات والقوانين 

  .ومجٍد منصٍف المالية والطبيعية على نحٍوالجمع بين الموارد البشرية و

ويعني . األسواق اإلدماجية والمنصفة القائمة على تكافؤ الفرص، ينبغي أن تشجع الدول األعضاء وثالثًا . ٣٣٧
وتشجيع جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم النساء والشباب، آي يقيموا  ئة ظروف متكافئة إلقامة المشاريعذلك تهي

ويقتضي األمر تشجيع تنمية . اصة إن رغبوا في ذلك، وتنمية قدراتهم عند الضرورةويديروا مشاريعهم الخ
يقوم على تنمية متوازنة بين المناطق الريفية والحضرية وعلى  تعترف بأن السبيل المستدام للمضي قدمًا مكانية

  .تعزيز الفرص االقتصادية على الصعيد المحلي

  بـالمكت
آت المستدامة على تعاون قوي وشبكات عتيدة بين المقر والميدان يقوم عمل المنظمة في مجال المنش . ٣٣٨

في  بموجب والية معيارية تورينو، إضافة إلى ميزة المنظمة النسبية آهيئة مختصةفي ومعهد التدريب الدولي 
  . وضع المعايير

تب اتباع نهج والمك الثالثيينوباعتماد االستنتاجات المتعلقة بتشجيع المنشآت المستدامة، أتيح للشرآاء  . ٣٣٩
وعلى هذا األساس يضعون السياسات  - وحديث يتطلع نحو المستقبل في تشجيع المنشآت المستدامة  متين

  .ويدافعون عنها

. وقد تطلب تنفيذ االستنتاجات استحداث مجاالت عمل جديدة وإدخال بعض التعديالت على عمل المكتب . ٣٤٠
في طور تنفيذ  الذي ينفذه المكتب، وهو حاليًا المستدامة، تفقد ُوضع اإلطار االستراتيجي الجديد لبرنامج المنشآ

  :األولويات المواضيعية التالية

ترآيز أآبر على إصالح السياسات على ، إلى االنتقال من الخدمات القاعدية، على مستوى المنشأة غالبًا 
فاءة والتأثير، آما وسيساعد ذلك على زيادة الك. مستوى أعلى وتهيئة بيئة مالئمة للمنشآت المستدامة

 ٣سيربط عمل المنشآت على نحو أآثر فعالية بالنشاط الرئيسي المتعلق بالعمالة آما ُعرض في الفصل 
أآبر إلصالح السياسات العامة  وسيولي المكتب اهتمامًا). ٧الفصل (والتحديات المقترنة بعدم التنظيم 

متوسطة والتعاونيات بصفة خاصة الت الصغيرة وللمنشآإنما  - وتهيئة بيئة مالئمة لجميع أنواع المنشآت 
وسيقتضي ذلك بذل جهود في سبيل . وللسياسات التي تشجع الوظائف الخضراء واالقتصاد األخضر -

تعزيز قدرة الهيئات المكونة على المشارآة في صنع السياسات وتجميع القرائن المناسبة من خالل البحث 
عمل مع الهيئات المكونة الوطنية على تطبيق إعالن المنشآت آما سيتطلب زيادة ال. وتطوير األدوات

سياسات وطنية تستقطب االستثمار  لرسم ، باعتباره أساسًاداد سالسل القيممتعددة الجنسية على امت
 . األجنبي المباشر بهدف زيادة نواتج العمالة المحلية إلى أقصى حد

سات أماآن العمل المسؤولة والمستدامة داخل تشجيع اعتماد ممار من أجلتقديم المزيد من الدعم  
. ، بغية زيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية على نحو يساهم في تنمية اقتصادية مستدامة ومنصفةالمنشآت

إلى برامج من قبيل برنامج استدامة المنشآت التنافسية والمسؤولة، قدرات  وسيدعم المكتب، مستندًا
ها من المنظمات الشريكة المعنية على تقديم برامج مستدامة لتحسين الهيئات المكونة الوطنية وغير

، باالستناد إلى معايير العمل المتوسطةاإلنتاجية والقدرة التنافسية في مجموعات المنشآت الصغيرة و
وسيشمل ذلك التعاون مع مفتشيات العمل من أجل . وممارسات التعاون واإلدارة التقدمية في مكان العمل
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آما سيشمل العمل مع الهيئات . متوسطةالارسات مكان العمل المسؤولة في المنشآت الصغيرة وترويج مم
والمنشآت في ما يتصل بتطبيق إعالن المنشآت متعددة  العالميةالمكونة الوطنية واالتحادات النقابية 

 /لثانيوبفضل مستوى تطور مبادرة الوظائف الخضراء ودمجها في تشرين ا. الجنسية في مكان العمل
ضمن إدارة خلق الوظائف وتنمية المنشآت، سيتمكن المكتب من االستجابة على نحو  ٢٠٠٩نوفمبر 

ج العملية لحث المنشآت على مراعاة البيئة وتعزيز الوظائف أفضل إلى الطلب المتزايد على النُه
لطاقة واستجابات الخضراء في إدارة النفايات وتدويرها وفي الطاقة المتجددة والكفاءة في استعمال ا

 .المنشآت إلى تغير المناخ

يتمثل هدف آخر في تدعيم . النساء والشباب روح تنظيم المشاريع لدى المزيد من الدعم إلىتقديم  
زعامة منظمة العمل الدولية في مجال المشاريع الشبابية والنسائية، باالعتماد على بناء القدرات وما تحقق 

المشاريع ونموها اتجاه عالمي، إذ تعمل بلدان آثيرة على لنساء صاحبات افظهور . من نجاح في ما مضى
آذلك تمثل المشاريع . تشجيع تنمية المشاريع النسائية آطريقة لتشجيع الحد من الفقر والنمو االقتصادي

 روح تنظيم الشبابية وسيلة مهمة لضمان العمالة الكاملة والمنتجة للشابات والشباب، وال بد من دمج
ضمن استراتيجيات عمالة الشباب لضمان انتقال الشباب بنجاح من المدرسة إلى  لدى الشبابشاريع الم

 .العمل

  :مجيةناوإضافة إلى هذه األولويات المواضيعية، توجد مسألتان مهمتان قد تستدعيان بعض التعديالت البر . ٣٤١

لق وظائف أآثر وأفضل للنساء على خ مجية وتأثيرهاناتقدم التدخالت البريمكن زيادة االهتمام بقياس  
 استحداثوسيتعاون البرنامج، في . والرجال، وعلى تحسين إدارة المعارف وعمليات استخالص العبر

منظمة العمل الدولية، ويمكن أن يستفيد من العمل التعاوني ل التابعة تقييمالهذه المنهجيات، مع وحدة 
وسيشرك . في هذا المجال نحين المعنية بتنمية المنشآتلجنة الما الذي تنفذه ،المبتكر بين وآاالت متعددة

المكتب المختصة إلى جانب المكاتب الميدانية والشرآاء  ج بنشاط في هذه الجهود جميع إداراتالبرنام
 . االجتماعيين

فيما يخص المنشآت المستدامة واسعة لكنها خاضعة  العمل الدولية والية منظمةقدرة المكتب على تنفيذ  
مزيد من الموارد، أن الوباستطاعة المكتب، إذا توفر له . البشرية والمالية على السواء -الموارد  لقيود

يضم الدعائم االستراتيجية الثالث  يكثف العمل في جميع المجاالت المذآورة باتباع برنامج متكامل حقًا
بناء قدرات الهيئات على على العمل السياسي على المستوى األعلى و خاصًا ويرآز ترآيزًا جميعًا
 .المكونة
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  ٥الفصل 

  لالستخداممهارات من أجل اإلنتاجية والقابلية 
وترى البلدان على اختالف مستويات تنميتها أن النمو . تعتمد العولمة إلى حد آبير على التعليم والمهارات . ٣٤٢

د تكنولوجيات جديدة والتكيف فوفرة التعليم والمهارات تزيد القدرة على االبتكار واعتما :متحيز بحسب المهارات
وقد زادت البلدان ذات الحظ األوفر من العمال المتعلمين والماهرين . مع تسارع تحوالت التكنولوجيا واألسواق

  .إنتاجيتها بوتيرة أعلى

والقادرة على التعلم تزيد ثقة المستثمر وتدعم نمو الوظائف وتشكل  سليمًا والقوة العاملة المدّربة تدريبًا . ٣٤٣
وفي هذه الرؤية طويلة األمد يمكن للتدريب أن يساعد . للنمو اإلدماجي القائم على العمالة مهمًا م عنصرًامن ث
المهارات جزء من البيئة المالئمة لتنمية المنشآت على نحو ما نوقش في  تنميةونظام . على خلق الوظائف فعًال

  .الفصل السابق

وهي التي تميز النمو . دم االقتصادي واالجتماعي الوطنيووفرة التعليم والمهارات تؤثر على مسار التق . ٣٤٤
  . اإلدماجي عن نمو يترك فئات واسعة من المجتمع على حافة الطريق

هو السبيل الوحيد  المتواصلفالتعلم . لكنه غير آاٍف - والترآيز على تعليم الشباب وتدريبهم ضروري  . ٣٤٥
وقد آانت . ات وتحوالت تنظيم العمل الناجمة عن العولمةالذي يتيح للعمال والمنشآت مسايرة تزايد تقادم المهار

المهارات في االحتفاظ ب االرتقاءاألزمة االقتصادية والمالية إشارة تذآير قوية بكيفية مساهمة إعادة التدريب و
 المتواصلويمثل التعلم . بالعمال في الوظائف أو االنتقال إلى وظائف أخرى والحفاظ على مرونة المنشآت

؛ إذ يشكل تشجيعه إحدى االستجابات إلى التحدي الديمغرافي الذي تواجهه بالنسبة إلى العمال األآبر سنًا ًامتنفس
  .االقتصادات الشائخة

 عوضًا - العنصر الرئيسي للقيمة المضافة " المعرفة"وفي الطرف األعلى من المنافسة العالمية، أصبحت  . ٣٤٦
اعة جميع وعلى افتراض أن باستط. عن رأس المال ل عوضًاعن األرض والعمل والبنية األساسية المادية، ب

، في التعليم والمهارات، فإن هذا عامل يبشر بالخير لتوزيع القدرات أآثر تعقًالوعلى نحو  البلدان استثمار المزيد
  .االبتكارية

ة من القوة فحصة آبير. لكن أغلبية بلدان العالم ال تزال تواجه تحديات األمية وحواجز أخرى تعوق التعلم . ٣٤٧
ثنية إوتوجد حواجز جنسانية و. العاملة تكسب قوتها وال تتاح لها فرصة التعلم إال في االقتصاد غير المنظم

أمام التكافؤ في  رهيبًا ويمثل التمييز حاجزًا. واسعة النطاق تعوق التعليم الجيد والتدريب المهني المناسب
  . بأشواط دخول سوق العمل قبلاآتساب المهارات بالوصول إلى التعليم و ًاالحصول على الفرص، بدء

لذلك اعتبر إعالن العدالة االجتماعية أن البيئة المؤسسية واالقتصادية المستدامة لتشجيع العمالة هي البيئة  . ٣٤٨
يمكن فيها لألفراد أن يطوروا ويحدثوا القدرات الضرورية لكي يكونوا مستخدمين على نحو منتج من أجل "التي 

  ".وتوفير الرفاه العام تحقيق ذاتهم

 - فكيف يتعاون المكتب والهيئات المكونة على مجابهة تحديات تنمية المهارات من أجل بناء عولمة عادلة  . ٣٤٩
؟ ٢والسيما االستجابة إلى التحديات المتصلة باإلنتاجية واإلنصاف والتغيرات الديمغرافية المذآورة في الفصل 

  .هذا ما سيرآز عليه هذا الفصل
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  لحقائق واالتجاهات السياسيةتنوع ا
تكييف المجتمعات مع تغير الظروف  السعي إلىتعتبر الهيئات المكونة أن تنمية المهارات مهمة في  . ٣٥٠

ج إدماجية إزاء نُه استحداثاالقتصادية والبيئية وتعزيز اإلنتاجية واالبتكار وحث القدرة التنافسية االقتصادية و
، إلى جانب مستوى التنمية االقتصادية األقاليمومؤسسات التدريب في البلدان ووتثير حالة نظم . التنمية المستدامة

  .١تحديات واستجابات متنوعة

  البلدان ذات الدخل المنخفض
وتعوق ندرة العمال ذوي المهارات . من السمات المميزة للبلدان الفقيرة انخفاض مستوى التعليم عمومًا . ٣٥١

  . نمو االقتصاد المنظم المنتج ،ة في العملالمثبتة والقدرة على اآتساب مهارات جديد

 تكاليف: عقبات مالية وغير مالية آثيرة بغية زيادة وصول الفقراء إلى التدريب، وهي تذليلويجب  . ٣٥٢
عوامل  ؛دخول أو ارتفاع رسوم التسجيل في دورات التدريبالصرامة متطلبات  ؛وقت التدريبل الفرصة البديلة
. لنساء لدخول تدريب ال يتيح لهن الوصول إال إلى وظائف منخفضة اإلنتاجيةما تضغط على ا اجتماعية غالبًا

وتواجه النساء حواجز في االرتقاء في عملهن أو تلقي التدريب بسبب العمل غير مدفوع األجر المتوقع منهن 
  .إنجازه داخل األسرة

لوية للكفاءات األآاديمية غير ذات الدخل المنخفض األو في البلدان ما تعطي نظم التعليم والتدريب وغالبًا . ٣٥٣
وترآز . لالستخدامعلى مستوى التدريب على المهارات المهنية والتقنية ومهارات القابلية  التقنية، تارآة نقصًا

استجابات السياسات على زيادة الوصول إلى التدريب في االقتصاد غير المنظم واالقتصاد الريفي والنهوض 
  .التعليم والتدريب المؤسسيين والتعلم داخل المنشأةبالتلمذة الصناعية والجمع بين 

 أن أعدادًا ،بصكوك العمالة ةالمتعلق ةالعام الدراسة االستقصائية استبيان المقدمة علىوآشفت الردود  . ٣٥٤
مثل (المهنيين وسياسات وطنية بشأن تنمية المهارات أو التعليم والتدريب التقنيين  :متنامية من البلدان تضع وتنفذ

؛ )مثل مدغشقر(المهنيين وسياسات وطنية للعمالة تتصدى للتعليم والتدريب التقنيين ؛ )وموزامبيقمالي 
أو تنشئ وآاالت حكومية معنية بتقديم التدريب /؛ و)مثل موريشيوس والسنغال(تشريعات خاصة بالتدريب 

درات لتحديات شتى من وتتصدى هذه المبا. وتتوخى توسيع فرص التدريب) مثل أوغندا(وإدارة نظام التدريب 
نقص المهارات  ؛المهنيينوتراجع االستثمار في التعليم والتدريب التقنيين  :قيود الموارد المفضية إلى: قبيل

نقص فرص التدريب في االقتصاد غير  ؛بطالة خريجي الجامعات لالستخدام؛ضعف القابلية  ؛وعدم مالءمتها
  .المنظم

  البلدان ذات الدخل المتوسط
متسمة بمزيج من النمو واإلنتاجية المرتفعين في  االقتصادات؛ إذ تبقى قائمًا" االقتصاد المزدوج"ما زال  . ٣٥٥

انظر (غير المنظمة الواسعة نمو منخفض وفقر مستمر في االقتصادات األقاليم التي تعاني من بعض القطاعات و
  ).٧و ٢الفصلين 

قوم البلدان بتحسين التنسيق بين أصحاب وبغية التصدي لنقص المهارات في القطاعات عالية النمو، ت . ٣٥٦
إلى  البلدانتنمية المهارات في تشجيع التنظيم حدت بعض  دورو. العمل الباحثين عن عمال ومقدمي التدريب

مايكا مبادرات سياسية اوعلى سبيل المثال، توجد في البرازيل والهند وج. زيادة الوصول إلى التدريب الجيد
بالتنسيق والتوسيع واإلدماج من خالل تحسين تدفق المعلومات المتصلة باحتياجات لمجابهة التحديات المتصلة 

 ةالعام الدراسة االستقصائية استبيان علىوأفادت الردود . التدريب ومن ثم الحد من عدم مالءمة المهارات
مثل الفلبين (ية بصكوك العمالة بأن الكثير من بلدان آسيا التي تطبق سياسات لتنمية الموارد البشر ةالمتعلق

من خالل التدريب على المهارات المطلوبة  لالستخدامتشدد على أهمية زيادة القابلية ) وسنغافورة وتايلند وفيتنام
  . من المنشآت

توسيع  ،ويفترض تحسين مالءمة المهارات وجهود تشجيع التنظيم من خالل تحسين تنمية المهارات . ٣٥٧
ويجري تكييف . هو افتراض ال يتأآد بالضرورة في الواقع العمليو - االقتصاد المنظم بوظائف شاغرة نطاق 

مؤسسات التدريب مع احتياجات الناس من ذوي التعليم المتدني والخبرة المهنية القليلة أو المعدومة من أجل 
                               

دولي      ١ ارات  : للمزيد من المعلومات بشأن التحديات واالستجابات على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني، انظر مكتب العمل ال مه
  .٢٠٠٨، جنيف، ٩٧التقرير الخامس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  من أجل تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية،
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تزويدهم بالمهارات والكفاءات المطلوبة من المنشآت الصغيرة؛ وهي تحاول، في اآلن ذاته، بث المهارات 
رة على التعلم مما سيساعد تلك المنشآت على أن تعتمد تكنولوجيات جديدة وتكون قادرة على المنافسة في والقد

بإعطاء أولوية آبيرة لتوسيع فرص التدريب  مثًال وقد أفادت عدة بلدان في أمريكا الالتينية. االقتصاد المنظم
  . بحيث تشمل الفئات المهّمشة واالقتصاد غير المنظم

عظم بلدان أوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة االنتقال إلى اقتصاد سوق يقوم وقد بدأت م . ٣٥٨
من التدريب المهني لم يعد  آبيرًا على تقاليد عريقة من التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين؛ غير أن جزءًا

إضافة إلى ذلك، . في بعض البلدان فقد تدهورت نظم التدريب والتعليم التقنيين والمهنيين وآادت تنهار. صالحًا
من ناحية االقتصاد والعمل والسياسات يقترن بتبعات مهمة على  رئيسيًا تمثل شيخوخة القوة العاملة تحديًا
  .سياسات التعليم والتدريب والهجرة

وق اقتصاد الس لطلبات وتشمل الجهود الرامية إلى إنعاش تنمية المهارات إعادة هيكلة نظم التدريب وفقًا . ٣٥٩
وتقوم بلدان آثيرة من أوروبا الوسطى . وإتاحة فرص التعلم المستمر د، وزيادة خدمات التوظيف الوسيطةالجدي

منها التدريب على  ،الثانوي والمهني وتستثمر في مجاالت مهارات جديدة التعليم والشرقية بتحسين مقررات
ويشكل االستثمار في التدريب على اإلدارة  .لالستخداممهارات العمل األساسية بهدف تعزيز قابلية األفراد 

ويتوقع أن تحسن نظم تقييم المهارات واعتمادها واالعتراف بها قابلية . أولوية آبيرة وإقامة المشاريع أيضًا
  . وآفاءة سوق العمل لالستخداماألفراد 

  البلدان ذات الدخل المرتفع
، تحديات سياسية ٢ادي، آما نوقش في الفصل تواجه بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص . ٣٦٠

وهذه . آبيرة تنبع من االتجاهات الديمغرافية، السيما التحول غير المسبوق في الترآيبة العمرية للسكان
تفاقم خطر نقص المهارات والمواهب وعدم مالءمتها، مما  ،المنافسة اشتدادعن  االتجاهات الديمغرافية فضًال

  . وأصحاب المهارات المتدنية يخسرون هذا الرهان مع العولمة. لالستخدامقابلية العمال يحّد من نمو المنشآت و

تحسين وجاهة ونوعية تدريب دخول الوظيفة؛ توسيع فرص : وتتصدى البلدان لهذه التحديات من خالل . ٣٦١
؛ إعادة إدماج ؛ استخدام سياسات سوق عمل نشطة لمكافحة انعدام المساواة في التدريب والعمالةالمتواصلالتعلم 

  .٢في سوق العمل العمال األآبر سنًا

 علىفشل التدريب قبل التوظيف وعند دخول الوظيفة  يكبحورغم التقدم المحرز في السنوات األخيرة،  . ٣٦٢
 وتعالج هذه المشكلة بدمج التدريب على المهارات .نمو العمالة واإلنتاجية لالستخدام،توفير مهارات قابلة 

والتدريب على  راف بالكفاءات المكتسبة في العملواعتماد المهارات واالعت ضمان الجودةو األساسية والتقنية
  .وإقامة شراآات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب الكفاءاتالمعايير المهنية والتدريب القائم على 

ت واألفراد على وتشمل المخططات التي تشجع المنشآ. ويمكن أن تكون الحوافز مفيدة في هذا الصدد . ٣٦٣
خصم مصروفات التدريب من ضريبة الشرآات؛ المخططات اإلجبارية  :المتواصل، ما يلياالستثمار في التعلم 
التدريب الصناعي الطوعية الرامية  رسومالتي تكفل مستوى أدنى من اإلنفاق على التدريب؛  ،لإلعفاء الضريبي

المراآز المستقلة  ؛ة؛ بنود التدريب في االتفاقات الجماعيةإلى تمويل التدريب على المهارات والتلمذة الصناعي
منح : ومن بين الحوافز الموجهة إلى األفراد. لتقييم مهارات الموظفين؛ إجازات التعليم والتدريب مدفوعة األجر

  ".حسابات التعلم الفردية"الزمالة وقسائم التدريب وقروض الطلبة وآليات مالية جديدة مثل 

ل على التصدي النعدام المساواة في الحصو: سوق عمل نشطة وبرامج تكييف تهدف إلى وتعتمد سياسات . ٣٦٤
تقريب الناس من العمل؛ تشجيع روح المبادرة؛ التغلب على العقبات  اليد العاملة؛معالجة نقص الوظائف؛ 

برامج بين وتجمع تلك ال. االجتماعية التي تعوق استخدام المحرومين أو العاطلين عن العمل منذ وقت طويل
المعلومات والمشورة المهنية وتنمية مهارات العمل أو الحياة األساسية والتدريب الخاص بمهنة معينة والخبرة 

والتدريب المدعوم في العمل وخدمات الدعم من ) في وظائف مدفوعة األجر أو غير مدفوعة األجر(المهنية 
  .قبيل رعاية األطفال والنقل

برامج لتحسين نوعية الوصول إلى العمالة وظروف العمل من خالل خدمات  وقد اعتمد عدد من البلدان . ٣٦٥
آالتدريب على القراءة والكتابة والحساب والمهارات االجتماعية األساسية والتدريب المهني المصمم  -الدعم 

                               
  : انظر   ٢

OECD: Boosting jobs and incomes: Policy lessons from reassessing the OECD Jobs Strategy (Paris, 2006); EU: 
New skills for new jobs anticipating and matching labour market and skills needs (Brussels, 2008). 
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، )المتحدةإيطاليا وإسبانيا والمملكة (وقد انصب جل الترآيز على الشباب المحرومين . وفقا الحتياجات األفراد
إيطاليا واليابان (، والعمال المتقدمين في السن )اليابان وهولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة(والمعوقين 

  .٣)آندا وهولندا والبرتغال وإسبانيا(، والعمال المهاجرين )وهولندا والبرتغال

  قضايا عالمية
) وانتقال العمال األطفال إلى العمل الالئق( ستخداملالمنها قابلية الشباب  ،عالميًا توجد قضايا تثير قلقًا . ٣٦٦

  .اليد العاملةوالمساواة بين الجنسين في التعليم والتدريب وهجرة 

بما في ذلك توفير تدريب جيد على المهارات  ،وال بد من اتباع نهج شامل إلدماج الشباب في سوق العمل . ٣٦٧
دمج روح المبادرة في  ؛ وينبغي أيضًااالستخدامي ووإتاحة معلومات سوق العمل وتقديم خدمات التوجيه المهن

 شباب من االستفادة من التعلم قبلفتحسين التعليم األساسي ومهارات العمل األساسية يمكن ال. التدريب المهني
لالنتقال من الدراسة إلى  فعاًال فتمثل سبيًال) المنظمة وغير المنظمة(أما التلمذة الصناعية . التوظيف وفي العمل

  .٤لعمل وللتغلب على التمييز والقوالب النمطية الجنسانيةا

في برامج محددة و العادي التدريب فيضرورية  ٥ما تكون اآلليات الخاصة لتيسير مشارآة النساء وآثيرًا . ٣٦٨
األهداف، مثل التوفيق بين المسؤوليات المهنية واألسرية وتفادي التمييز واالعتراف بقيمة المهارات المكتسبة 

  .٦يم الرعايةمن تقد

: ، بما في ذلكةماهر يد عاملةللتدريب ونشر  تحديات متنوعة وتتيح فرصًا اليد العاملةوتثير هجرة  . ٣٦٩
التعويض عن نقص المهارات في بلدان المقصد؛ تحسين االعتراف بالمهارات عبر الحدود؛ االستجابة إلى 

على نحو ويمكن االستفادة . في بلدان أخرى مًالعالماهرون  العمالالتحديات اإلنمائية في بلد المنشأ عندما يجد 
هجرة العمال على المساهمة في األهداف اإلنمائية في بلدان المنشأ والمقصد التي تنطوي عليها قدرة المن  أآمل

من خالل تيسير الهجرة الدائرية وعودة المهاجرين بحيث تنتفع بلدان المنشأ مما يكتسبه العمال من مهارات في 
  .الخارج

  الية منظمة العمل الدولية في مجال تنمية المهاراتو
سياسات وتطور أن تعتمد آل دولة عضو "على ) ١٤٢رقم ( ١٩٧٥ ،تنص اتفاقية تنمية الموارد البشرية . ٣٧٠

ومرحلة ومستوى التنمية ...  تأخذ في اعتبارها احتياجات العمالة وفرصها ومشاآلها...  وبرامج شاملة ومنسقة
عية والثقافية؛ والعالقات المتبادلة بين تنمية الموارد البشرية واألهداف االقتصادية االقتصادية واالجتما

  ).١المادة " (واالجتماعية والثقافية األخرى

لعمالة بينما يوفر برنامج ا المنظمة في مجال تنمية المهارات، عملل ًاويتيح برنامج العمل الالئق نموذج . ٣٧١
توجيهات بشأن محتوى ) ١٩٥رقم ( ٢٠٠٤ ،ة تنمية الموارد البشريةوتقدم توصي العالمي الدعائم السياسية،
  .سياسة المهارات وإصالحها

ويذهب إعالن العدالة االجتماعية أبعد من ذلك بدمج تنمية المهارات ضمن بيئة مؤسسية واقتصادية  . ٣٧٢
لضرورية التي يمكن فيها لألطراف أن يطوروا ويحدثوا المهارات والقدرات ا"مستدامة لتشجيع العمالة حيث 

" يحتاجونها لتمكينهم من أن يكونوا مستخدمين على نحو منتج من أجل تحقيق تكاملهم الذاتي وتوفير الرفاه العام
  )."١")ألف(المادة أوًال(

مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية، الذي اعتمده مؤتمر العمل  بشأنويقدم القرار  . ٣٧٣
باعتبار ذلك الدعامة  المتواصلوجيهات بشأن تعزيز التعليم والتدريب المهني والتعلم ت ،٢٠٠٨الدولي في عام 

                               
  .صكوك العمالةردود مقدمة في االستبيان المرفق بالدراسة االستقصائية العامة بشأن    ٣
دورة     استنتاجات بشأن مهارات تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية: مكتب العمل الدولي   ٤ دولي، ال ؤتمر العمل ال ف،  ٩٧، م ، جني

ق    : الشبابمكتب العمل الدولي، : وللمزيد من المعلومات عن الشباب، انظر. ٦٤-٦٢، الفقرات ٢٠٠٨ ى العمل الالئ ، سبل الوصول إل
  .من هذا التقرير ٣و ٢انظر أيضًا الفصلين . ٢٠٠٥، جنيف، ٩٣ر السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة التقري

دورة     المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق بشأنقرار : مكتب العمل الدولي   ٥ دولي، ال ؤتمر العمل ال ف،  ٩٨، اعتمده م ، جني
٢٠٠٩.  

  :انظر   ٦
ILO: Skills and entrepreneurship: Bridging the technology and gender divide, brochure (Geneva, 2008). 
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تشجيع  بشأناالستنتاجات  بفضلوقد ُعزز هذا االلتزام . واستدامة المنشآت لالستخدامالرئيسية لقابلية العمال 
، ٢٠٠٨ولي في عام العمالة الريفية من أجل الحد من الفقر، وهي استنتاجات اعتمدها مؤتمر العمل الد

المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق، التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في عام  بشأنواالستنتاجات 
  .، والتي تحتل فيها تنمية المهارات مكانة بارزة٢٠٠٩

  احتياجات الهيئات المكونة
وباعتبار  ٧بتحديد أهداف طموحة ًامؤخر العمل الدولية عقدتها منظمة التي اشتهرت االجتماعات اإلقليمية . ٣٧٤

جوهرية قائمة  وانبثقت. ٨في حد ذاته من اعتبارها هدفًا بدًال -لبلوغ أهداف أعم  أساسيًا تنمية المهارات عنصرًا
تاجية ونمو تحسين المهارات من أجل تحسين اإلن بشأناالستنتاجات  عن ،من احتياجات الهيئات المكونة تمامًا

  :، وهذه االحتياجات هي التالية٢٠٠٨ي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في عام لتالعمالة والتنمية، ا

 سياسات مهارات وطنية وسبل فعالة لتنفيذها ورصدها وتقييمها؛ صياغة 

 استحداث طرائق لتحديد االحتياجات من المهارات في مرحلة مبكرة؛ 

 ت بالقطاعات القادرة على النمو؛ التصدي لتحديات نقائص وثغرات المهارات وربط توفير المهارا 

 استخدام تنمية المهارات لتيسير انتقال األنشطة غير المنظمة إلى االقتصاد المنظم؛ 

 إدارة نظم االعتراف بالمهارات لدعم الهجرة المنصفة؛ 

 في سوق العمل إلى التدريب؛ عادة زيادة وصول الفئات المحرومة 

عدة الشابات والشباب على دخول سوق العمل ومساعدة العاطلين تحسين خدمات التوظيف من أجل مسا 
 .عن العمل على العودة إلى العمالة المدرة للدخل

  استجابة المكتب
الهيئات المكونة على ضمان مساهمة تنمية المهارات في زيادة قابلية العمال العمل الدولية تساعد منظمة  . ٣٧٥

مهارات من أجل  بشأنباالستنتاجات  وأخذًا. ٩اإلدماجي للنمو والقدرة التنافسية للمنشآت والطابع لالستخدام
  : تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية، سيعمل المكتب على بلوغ األهداف التالية

دمج تنمية المهارات في االستراتيجيات اإلنمائية القطاعية أو الوطنية وفي االستجابات العامة إلى بواعث  
 ل التكنولوجيا والتجارة واالنتقال إلى اقتصادات خفيضة الكربون؛ التغيير العالمية، مث

توسيع الوصول إلى التدريب المرتبط بالعمالة، مثل التغلب على التمييز ضد النساء وفئات أخرى  
 واستهداف الشباب المحرومين والمجتمعات الريفية واألشخاص المعوقين؛

اسات العمالة في المدى الطويل واالستجابة إلى األزمة بغية تحقيق أهداف سي التوظيفتعزيز خدمات  
 .على الفور

                               
دافًا                ٧ دريب ينبغي أن تضع أه يم والت تراتيجيات التعل ى أن اس اع اإلقليمي اإلفريقي الحادي عشر عل على سبيل المثال، اتفق االجتم
د حصل ع  " ام       تصبو إلى ضمان أن يكون نصف القوة العاملة في أفريقيا ق ول ع دة أو محسنة بحل ارات جدي ى مه اع  "٢٠١٥ل ، االجتم

  .١٥، الفقرة AfRM/XI/D.3(Rev.)، ٢٠٠٧أبريل / نيسان ٢٧-٢٤اإلقليمي اإلفريقي الحادي عشر، أديس أبابا، 
  .كتينعلى سبيل المثال، زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية في آسيا والمحيط الهادئ، وتخفيض بطالة الشباب في األمري   ٨
رة   : مكتب العمل الدولي   ٩ تراتيجي للفت ة     ٢٠١٥-٢٠١٠إطار السياسة االس ة واقع ق حقيق دورة   ، جعل العمل الالئ ، مجلس اإلدارة، ال

ة  ٢٠٠٩مارس / ، جنيف، آذار٣٠٤ رة  GB.304/PFA/2(Rev.)، الوثيق د من المعلومات     ٤انظر أيضًا الفصل    ". ٢" ٣٥، الفق للمزي
  .تواجهها المنشآت المستدامة عن تحديات المهارات التي
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  دمج تنمية المهارات في االستراتيجيات : ١األولوية االستراتيجية 
  اإلنمائية القطاعية أو الوطنية

  ما هي السياسة الحسنة لتنمية المهارات؟
 فتكون مدمجة مثًال -  ليد العاملةاالطلب على  اسة تنمية المهارات مرتبطة بسياساتأن تكون سيمن ال بد  . ٣٧٦

التنمية الوطنية واستراتيجيات التنمية القطاعية واستراتيجيات المساواة بين الجنسين والسياسات  في سياسات
ويحد ذلك من احتمال . االقتصادية العامة الرامية إلى التنمية الزراعية والسياسة البيئية والتكنولوجيا والتجارة

لطلب في سوق العمل الحالية، آما يهيئ في اآلن ذاته لوظائف المستقبل على نحو يساهم عدم توافق العرض وا
  .١٠في نمو اإلنتاجية والعمالة إجماًال

أي التهيئة لوظائف اليوم : تنمية المهارات على قدرات أآبر إذا ما اقترنت برؤية دينامية وتنطوي سياسة . ٣٧٧
اليد عرض  على قيودالستثمار المحلي واألجنبي، بإزالة وبناء قدرات التنمية البشرية على نحو يجتذب اال

  .العاملة

ترتيبات مؤسسية تمكن الوزارات  تطبيق وقد أّدى نجاح استحداث السياسات إلى وضع ومواصلة . ٣٧٨
من أجل توقع االحتياجات المتغيرة من المهارات  وأصحاب العمل والعمال ومؤسسات التدريب من العمل معًا

  . عاليةواالستجابة إليها بف

  ... استحداث السياسات
بصكوك العمالة بوجود عدد من  ةالمتعلق ةالعام الدراسة االستقصائية تفيد الردود الواردة في استبيان . ٣٧٩

وآذلك ذآرت بلدان آثيرة أهمية إشراك . وقدرة االقتصاد على المنافسة لالستخدامالبلدان يربط بين القابلية 
  . من التدريبالقطاع الخاص في تحديد االحتياجات 

ومن األمثلة  .مفيدة لتقييم نظم تنمية المهارات في البلدان مرجعيةهي بمثابة قائمة  ١٩٥والتوصية رقم  . ٣٨٠
، التي تدمج العرض والطلب )٢٠٠٩فبراير  /المعتمدة في شباط(الحسنة سياسة الهند الوطنية لتنمية المهارات 

 ).١-٥اإلطار (وترتبط بسياسات إنمائية وطنية أخرى 

  ١-٥اإلطار 
  سياسة الهند الوطنية لتنمية المهارات

مع احتياجات أصحاب  إلى تكوين مستجمع من العمال الماهرين تمشيًا ٢٠١٢-٢٠٠٧تهدف خطة الهند للفترة 
ماليين عامل  ١٠إلى أآثر من  مليون عامل حاليًا ٢٫٥من  يرتفعآي  جيدًا العمل، وإلى تدعيم عدد العمال المدربين تدريبًا

  . نويًاس
بواسطة  تقييم نقائص المهارات بحسب القطاعات أو المناطق واتخاذ إجراءات مقيدة زمنيًا: وتشمل االستراتيجية

إنشاء نظام  ؛تكييف البنية األساسية القائمة المشترآة بين القطاعين العام والخاص ؛القطاع العام والخاص بينشراآات 
  .آنقاط الخدماتإعادة ترآيز تبادالت العمالة  ؛تمويل مستدام للتدريب استحداث ؛ذي مصداقية لالعتماد والتصديق

  : وقد تضمنت عملية استحداث السياسات المراحل التالية
لتحديد التحديات والخيارات ) تعاون بين وزارة العمل والعمالة ومنظمة العمل الدوليةالُنّظمت ب(مشاورة وطنية 

لتخطيط وحكومات الواليات ولجنة ا ارد البشرية ووزارات رئيسية أخرىمية الموالسياسية الرئيسية، شارك فيها وزارة تن
ومهنيون وخبراء  ونقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل وأآاديميات ومقدمون للتدريب ووآاالت تابعة لألمم المتحدة

  .في مجال التدريب
أطر  ضمان الجودة؛ ؛اء االجتماعييناإلدارة ودور الشرآ :وقدمت لجان معنية بقضايا محددة إسهامات بخصوص

ترتيبات منظمة العمل الدولية  واتخذت. التمويل المتواصل؛التعلم  اإلنصاف والنفاذ؛ ؛االقتصاد غير المنظم المؤهالت؛
  .مشارآة خبراء خارجيين لتوسيع طائفة الخيارات المدروسةل

ارات ومجلس التنسيق الوطني المعني بتنمية وساهم المجلس الوطني التابع لرئيس الحكومة والمعني بتنمية المه
 .٢٠٠٩مارس  /في آذار ١٤٢وصدقت الهند على االتفاقية رقم . في استكمال السياسة المهارات أيضًا

                               
ة   :  مكتب العمل الدولي   ١٠ ة والتنمي و العمال دولي     استنتاجات بشأن مهارات تحسين اإلنتاجية ونم ابق؛ ومكتب العمل ال : ، المرجع الس

  . ٢٠٠٧، جنيف، ٩٦، مؤتمر العمل الدولي، الدورة تعزيز المنشآت المستدامة بشأناالستنتاجات 
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وقد . العمالة الوطنية محور ترآيز متجدد بالنسبة إلى المكتب ويمثل دمج سياسات المهارات وسياسات . ٣٨١
فوائد توسيع قدرات القوة  ،يها سياسة تنمية المهارات بسياسات العمالة األعمأثبتت تجربة الهند، التي ارتبطت ف

ويمكن إيجاد أمثلة مماثلة للتخطيط . العاملة النابعة من المهارات بحيث تشمل المحافظة على نمو آثيف العمالة
  .المتكامل في ماليزيا وسنغافورة

وطنية للعمالة وتنقيح سياسة المهارات إلى  ريا على دعم من المكتب في وضع سياسةيوقد أفضى طلب ليب . ٣٨٢
ووحدة اتجاهات العمالة التي تربط بين  لالستخدامتعاون بين إدارة سياسات العمالة وإدارة المهارات والقابلية 

  .هذه المجاالت الرئيسية

ففي . ة الناشئةاالستجابة إلى األزمة المالية والوظيفي علىلمساعدة البلدان  فوريًا دعمًا وقّدم المكتب أيضًا . ٣٨٣
مايو  /أيار(شيلي، أنشئ مرصد للعمل يعنى بمراقبة برامج التدريب في إطار اتفاق العمالة الوطني الثالثي 

السابق والتدريب في العمل والمنح  بالتعلميغطي مجاالت مثل التدريب قبل التوظيف واالعتراف و) ٢٠٠٩
  .بالعامالتالدراسية الخاصة 

العراق حيث نمت طائفة خبرات المنظمة  ،نة في ظروف ما بعد األزمةويشمل دعم الهيئات المكو . ٣٨٤
الواسعة من تنفيذ مشاريع لخلق الوظائف إلى صياغة التشريعات باالعتماد على عناصر قوية من معايير العمل 

مستوى أما في لبنان، فقد توخى مشروع لتنمية المهارات في قطاع البناء االرتقاء ب. الدولية والحوار االجتماعي
ذ أنشطة التوظيف في التدريب المهني، ونف المدربين المحليين، وأدمج التدريب على إقامة المشاريع وخدمات

متكاملة لضمان ظروف عمل حسنة فيما يتصل باحترام السالمة والصحة المهنيتين والحد األدنى لسن العمل 
  . والحقوق النقابية

وهي دراسات التقصي على  - ثر األدوات شيوعًاوقد خضعت أآ. ويعمل المكتب على رصد اآلثار . ٣٨٥
تتبع خريجي مؤسسات التعليم والتدريب (للتكييف بهدف استخدامها في التدريب المنظم  - مستوى تقديم التدريب 

تتبع المنتفعين (وفي التدريب غير المنظم ) التقنيين المهنيين وقياس مدى رضا أصحاب العمل عن العمال الجدد
جهود لمساعدة الهيئات المكونة على  وتبذل أيضًا). تمعي أو التلمذة الصناعية غير المنظمةمن التدريب المج

  .تدعيم معلومات سوق العمل وبيانات اآتساب المهارات لتحسين رصد فعالية تقديم التدريب

  :وإضافة إلى ذلك تجرى بحوث بشأن جوانب مهمة أخرى من سياسات تنمية المهارات . ٣٨٦

ة ونوعية تقديم التدريب والتعليم في البلدان تؤثران على قدرتها على اعتماد إلى أن تغطي نظرًا 
نظم لبها  يمكنالتي  الطريقةتكنولوجيات جديدة أو استحداث تكنولوجياتها الخاصة، تنظر البحوث في 

فرص أمام األنشطة االقتصادية ذات القيمة المضافة العامل تغيير في إتاحة  أن تكون تنمية المهارات
 .ألعلىا

بتحليل استراتيجيات البلدان " المهارات من أجل الوظائف الخضراء"تقوم دراسات تجريبية في إطار  
  . والقطاعات من أجل تحديد وتوفير المهارات الالزمة في االقتصاد خفيض الكربون

راء تقوم فحوص تجريبية لتصميم وتنفيذ أطر المؤهالت، بتقييم أثرها على سوق العمل من خالل آ 
وتجارب الموظفين والعمال ومؤسسات التدريب، بهدف تحصيل المزيد من المعلومات عن مجموعة 

  .وضمان الجودة والتعلم المتواصل تمتنوعة من النُهج الهادفة إلى تحسين االعتراف بالمهارا

تنمية المهارات من أجل الحد من الفقر ودعم تنمية : ٢األولوية االستراتيجية 
  جيةاقتصادية إدما

من الخالص  المستضعفةإن الحصول على التعليم والمهارات من شأنه أن يمكن الفقراء العاملين والفئات  . ٣٨٧
فضة والوظائف الرديئة ضعيفة لتعليم غير المناسب والتدريب المتدني واإلنتاجية المنخل المفرغةمن الحلقة 

في الحصول على  إضافيًا ة أو تمييزًاصعوبات إضافي المستضعفةالفئات  في نساءالوعادة ما تواجه . راألج
  .١١تدريب جيد وجني ثمار ذلك التدريب

                               
وهكذا تتوجه المعارف واألدوات وبناء القدرات ومشاريع . ن فئات عديدة تواجه عقبات متعددة في سوق العملتجدر اإلشارة إلى أ   ١١

  : وهذا جلي في العرض الوارد في هذا القسم، انظر أيضًا. التعاون التقني في العادة ألآثر من فئة مستضعفة واحدة
ILO: Remove the obstacles! On the right track to equality, Bureau for Gender Equality (Geneva, 2008). 
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  ...المستضعفة لالستخدام تعزيز قابلية الفئات 
العقبات الثقافية والجغرافية والمادية واالقتصادية واالجتماعية، التي تحول دون تمتع بعض تذليل يجب  . ٣٨٨

ناس من تفعيل قدراتهم اإلنتاجية والمساهمة في التنمية الفئات بفوائد النمو االقتصادي، حتى يتمكن جميع ال
 ؛التدريب على المهارات والمهن الجديدة تكلفة تحسين توافر وتيسر: وتشمل الجهود. االقتصادية واالجتماعية

تعزيز تكافؤ الفرص لفائدة النساء؛ توسيع فرص التعليم في المناطق الريفية وفي االقتصاد غير المنظم لفائدة 
وأفادت األغلبية الساحقة من المجيبين على . اب المحرومين والعمال المهاجرين واألشخاص المعوقينالشب

  .سياسات خاصة في هذه المجاالتة بصكوك العمالة، بأنها اعتمدت المتعلق ةالعام الدراسة االستقصائية

  االقتصاد غير المنظم... 
المكتب  انكبولطالما . إنمائيًا د غير المنظم هدفًايمثل تحسين الوصول إلى التعليم والتدريب في االقتصا . ٣٨٩
  .١٢مساهمة تنمية المهارات في تدعيم الفرص المتاحة للعمال في االقتصاد غير المنظم على
وترآز البحوث والتوجيهات السياسية الحالية على سبل االرتقاء بنظم التلمذة الصناعية غير المنظمة في  . ٣٩٠

صول على وظائف أفضل وتحسين ظروف العمل والحد من التمييز المهني أفريقيا، لمساعدة الشباب على الح
وآبار الحرفيين في  والتالمذة الصناعيينوقد أفضت دراسات شملت أصحاب العمل . على أساس نوع الجنس

وبوشرت أعمال نموذجية الختبار البعض . جمهورية تنزانيا المتحدة إلى تحديد سبل النهوض بالتلمذة الصناعية
ك التوصيات من خالل البرنامج المشترك بين جمهورية تنزانيا المتحدة وأمم متحدة واحدة والمتعلق بخلق من تل

الثروة والعمالة وتعزيز القدرات االقتصادية، وذلك باالستناد إلى دراسات أساسية بشأن التلمذة الصناعية غير 
  .١٣المنظمة
متعدد التخصصات يرآز على أهمية تشجيع  ببأسلوويحاول المكتب االستجابة إلى الهيئات المكونة  . ٣٩١

 ،وفي إندونيسيا. في مجاالت من قبيل عمالة الشباب على نحو متواٍز األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية
المشاريع في المدارس المهنية إلى قيام الحكومة  روح تنظيمأّدى نجاح البرامج النموذجية لدمج التدريب على 

  . في المقرر الوطني العام بدمج ذلك التدريب

  المجتمعات الريفيةفي ... 
فرص التدريب بحيث تشمل المناطق  توسيع توجد تحديات عديدة تواجهها المجتمعات الريفية الساعية إلى . ٣٩٢

ربط التعليم والتدريب بالعمالة مدفوعة األجر والعمل  إلى تحسينفي اآلن ذاته  ، والساعيةمنقوصة الخدمة
الذين ينتمي  -الستراتيجية تدريب خاصة بعمال األرياف  نموذجًا ٢-٥يبين اإلطار و. ١٤للحساب الخاص

  .معظمهم إلى القطاع غير المنظم

                               
انظر أيضًا . ٦١، المرجع السابق، الفقرة استنتاجات بشأن مهارات تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية: مكتب العمل الدولي   ١٢

انظر أيضًا سلسلة الدراسات . ٢٠٠٢، جنيف، ٩٠القرار بشأن العمل الالئق في االقتصاد غير المنظم، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 
  :القطرية بشأن المهارات واالقتصاد غير المنظم على الرابط اإللكتروني

www.ilo.org/public/english/lib/resource/subject/informal.htm 
  :، وتقريرًا توليفيًا حديثًا جدًا في"يب المهنيالتدر"تحت موضوع 

R. Palmer: Skills and productivity in the informal economy, Employment Sector Working Paper No.5 (Geneva, 
ILO, 2008). 

  :انظر   ١٣
ILO: Apprenticeship in the informal economy in Africa, Employment Report No.1, Workshop report, Geneva, 3-4 
May 2007. 

دولي   ١٤ ل ال ب العم ر: انظر مكت ن الفق د م ة للح ة الريفي ز العمال دورة تعزي دولي، ال ل ال ؤتمر العم ع، م ر الراب ف، ٩٧، التقري ، جني
تنتا ؛ ٢٠٠٨، ٩٧، مؤتمر العمل الدولي، الدورة استنتاجات بشأن تعزيز العمالة الريفية للحد من الفقر؛ ٢٠٠٨ ارات   واس جات بشأن مه

  .، المرجع السابقتحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية
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  ٢-٥اإلطار 
 برنامج منظمة العمل الدولية للتدريب من أجل تنمية القدرات االقتصادية الريفية

 في رجالالنساء والالقتصادية الريفية يساعد برنامج منظمة العمل الدولية للتدريب من أجل تنمية القدرات ا
وهو يعلم المجتمعات المحلية . مداخيلهمالمجتمعات الريفية الفقيرة على تعلم مهارات جديدة وإقامة مشاريع وتحسين 

التدريب وغيره من أوجه الدعم األخرى الالزمة الغتنام تلك تحديد الفرص االقتصادية الممكنة و اآتشافآيفية 
نوعية وفائدة برامج التدريب القائمة ويساعد مقدمي التدريب المحليين من القطاعين العام والخاص على م الفرص، ويقّي

مؤسسات االئتمان  قبيلتحسين التدريب المقدم وتقديم تدريب مفيد والحصول على الدعم الالحق للتدريب من 
  .واألسواق المحلية

بضرورة تقديم  برامج سابقة للتدريب المجتمعي، اعترافًاويقوم هذا النهج المتكامل على العبر المستخلصة من 
وقد أدت تقييمات مستقلة لعدة مشاريع . دعم الحق للتدريب والربط بين التدريب التقني والتدريب على إقامة المشاريع

ماج المعوقين بإضافة أدوات تتعلق بالقضايا الجنسانية وبإد -منفذة في إطار البرنامج إلى إدخال المزيد من التحسينات 
والمجموعة الكاملة من األدوات متاحة باإلنجليزية . ودمج البرنامج ذاته في برامج التنمية االقتصادية المحلية

وستساهم نشأة . والفرنسية، وهي تستخدم الستحداث برامج جديدة مع شرآاء في عدة بلدان في غرب أفريقيا وجنوبها
ومن المقترح تنفيذ برنامج مع مرآز . ديدة في القيام بتحسينات إضافيةلتقاسم تجارب المشاريع الج ممارسةمجتمع 

تورينو لتدريب مديري المشاريع وإطالع صناع السياسات على آيفية مساهمة منهجية البرنامج في تنفيذ سياساتهم 
  .الرامية إلى النهوض بالعمالة الريفية

 ٩٨(مجموعة ادخار وائتمان  ١٨٥تنظيم : امنه) ٢٠٠٧- ٢٠٠٢(وحقق البرنامج نتائج ملحوظة في باآستان 
آذلك اعتمد البرنامج . ؛ تشكيل سبع رابطات أعمال؛ تدريب مدرسين إلدارة مراآز محو األمية)منها تخص النساء
وفي . استراتيجية تزويد باآستان بالمهارات :من عناصر االستراتيجية الوطنية لتنمية المهارات باعتباره عنصرًا

استهدف المشروع إعادة إدماج المقاتلين السابقين الذآور من خالل تدريب مجتمعي في إطار ) ٢٠٠٧-٢٠٠٢(الفلبين 
وقد مكن العمل . المستفيدين من المشروع في المتوسط مداخيلمجموعات وإقامة مشاريع مجتمعية، مما ضاعف 

ريفية من إقامة منشآت المجتمعات الامرأة في  ٢٤٠حوالي ) ٢٠٠٩-٢٠٠٠(فاسو والنيجر   النموذجي في بورآينا
  .بالغة الصغر أو تعاونيات قائمة على مهارات مكتسبة حديثًا

  :المصادر
Pakistan and Philippines Fifth Technical Report (Oct. 2004-Mar. 2005); Pakistan and Philippines Seventh 
Technical Report (Oct. 2005-Mar.2006); Burkina Faso project evaluation (Sep. 2009) 

  إدماج المعوقين... 
دون الحصول على التعليم والتدريب وخدمات التوظيف يصبح األشخاص المعوقون مهمشين بصفة دائمة  . ٣٩٣

ورغم أن . ، أن يحصلوا على التدريب في ظروف عادية أو في العملآان ممكنًا آلماإذ ينبغي، . من سوق العمل
يمكن أن تؤدي إلى اآتساب آفاءات وثقة بالنفس، فإن إدماج األشخاص واالنتقالية  المحميةحلقات العمل 

ويمكن تشجيع المنشآت على توظيف األشخاص المعوقين بواسطة . المعوقين في أماآن العمل العادية نهج أفضل
  .أماآن العمل في تكييفاتمساعدة الالتأمين االجتماعي و ز مثل التخفيضات الضريبية ومساعداتحواف

، وهي مبادرة تشجع الموظفين وتدعمهم ٢٠٠٩مبادرة إلدماج المعوقين في عام  العمالةطاع واعتمد ق . ٣٩٤
من دمج اإلعاقة في سياسات العمالة  هملتمكين) وتكييف األدوات وفتح خط هاتفي مجاني التدريب المخصص(

  . وسوق العمل وبرامج إقامة المشاريع وتنمية المهارات

ن ترآز فيما مضى على تطوير التدريب على المهارات وفرص توليد وآانت المشاريع الخاصة بالمعوقي . ٣٩٥
وفي عدة دول . من خالل برامج إعادة التأهيل المجتمعية وذلك أحيانًا ،الدخل بالنسبة إلى األشخاص المعوقين

) السورية واليمن جمهورية العربيةالوواألراضي العربية المحتلة العراق واألردن وعمان (ومناطق عربية 
وفي أوروبا الوسطى . ذت مشاريع لتدعم القدرة الوطنية في مجال عمالة المعوقين وإعادة تأهيلهم المهنيُنف

توفير خدمات إعادة  بهدف ،لبلقانيم قدرة بلدان مختارة من ميثاق استقرار اوالشرقية عمل المكتب على تدع
 العمل الدولية يا، أثبت مشروع منظمةوفي آمبود. التأهيل المهني والتدريب والعمالة إلى األشخاص المعوقين

فعالية منهجية استنساخ التجارب الناجحة، التي  ،"الفقر من خالل تدريب النظراء حدة التخفيف من"المسّمى 
  .تتضمن التلمذة الصناعية غير المنظمة والقروية، بهدف تمكين األشخاص المعوقين من النهوض بموارد رزقهم

فقد أخذت التشريعات . أآبر على ترويج نهج إدماجي إزاء قضايا اإلعاقة يزًاوترآز المشاريع الحالية ترآ . ٣٩٦
الصين وإثيوبيا وآينيا ومنغوليا وجمهورية تنزانيا المتحدة وتايلند وأوغندا (بخصوص اإلعاقة  المعتمدة حديثًا
ا العمل بمعايير منظمة ويتقيد هذ. بتوصيات المكتب والمشاورات الثالثية واالستعراضات التقنية) وفيتنام وزامبيا
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آما يستجيب إلى طلب البلدان النابع من اعتماد اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق  ،١٥العمل الدولية بشأن اإلعاقة
  ).٢٠٠٨مايو  /دخلت حيز النفاذ منذ أيار(األشخاص المعوقين 

  تعزيز خدمات التوظيف لتحقيق : ٣األولوية االستراتيجية 
  أهداف سياسة العمالة

وهي . بين العرض والطلب" الربط"خدمات التوظيف العامة هي وآاالت للوساطة في سوق العمل تيسر  . ٣٩٧
توفير معلومات حسنة عن سوق العمل؛ تقديم مساعدة في البحث عن وظيفة : تضطلع بهذا الدور من خالل

لة لنقل العمال خدمات شام(التأمين من البطالة ومختلف برامج سوق العمل  إعاناتوخدمات توظيف؛ إدارة 
  .  ١٦)وما إلى ذلكوإعادة تدريبهم وتوظيفهم في القطاع العام 

ويرآز عمل المكتب على تحليل الممارسات الحسنة في إدارة خدمات التوظيف واستعراض مشاريع  . ٣٩٨
قوانين خدمات التوظيف وبناء القدرات من خالل التقييمات والدورات التدريبية الوطنية، ودعم الخدمات خالل 

 رساءعالوة على ذلك، ُأنجز قدر معقول من أعمال التعاون التقني المباشر وساعد ذلك على إ. زمة االقتصاديةاأل
خدمات توظيف مستعجلة في حاالت ما بعد النزاع أو االستجابة إلى األزمة في إطار جهود المكتب العامة 

وتضمنت مشاريع تعاون تقنية أخرى ). ليونريا وسيرايأفغانستان واألرجنتين وإندونيسيا والعراق ولبنان وليب(
في إطار البرامج الوطنية لعمالة الشباب أو تنمية  إلى تعزيز قدرة خدمات التوظيف العامة إجماًال راميًا دعمًا

  ). مصر وإثيوبيا واألردن ولبنان وجنوب شرق أوروبا وسري النكا وفيتنام(المهارات أو الهجرة 

وتلخص التقييمات . نة على تشخيص احتياجاتها المتصلة بخدمات التوظيفويساعد المكتب الهيئات المكو . ٣٩٩
الوطنية إلدارة وبرامج خدمات التوظيف العامة الحالة الراهنة لخدمات التوظيف؛ آما تقدم توصيات بخصوص 

 ).٣-٥اإلطار (إجراءات تحسين إدارة البرامج والخدمات؛ وترآز على النقاش بين الجهات المعنية 

  ٣-٥ اإلطار
  جهود إصالح مبذولة في أعقاب تقييمات منظمة العمل الدولية على أمثلة 

 لخدمات التوظيف العامة
جرى التنسيق بين برامج التدريب وبرامج التعلم التابعة لخدمات التوظيف بهدف تحسين ): ٢٠٠٣(جنوب أفريقيا 

  .نتائجها
بما في ذلك المعلومات المتعلقة  ،لخاصة بتبادل العمالجرى االرتقاء بنظم تكنولوجيا المعلومات ا): ٢٠٠٣(إثيوبيا 

  .بالمتطلبات الوظيفية
بدعم (جرى تحسين خدمات التوجيه المهني وإقامة المشاريع من خالل خدمات التوظيف العامة ): ٢٠٠٨(منغوليا 

  ).من مصادر أخرى لمنظمة العمل الدولية مستقاةمن موارد 
  .ي ثالثي السنوات لتحسين التوجيه المهني وخدمات عمالة الشبابمشروع تعاون تقن استهل): ٢٠٠٩(مصر 

 .مكتب خدمات التوظيف وفقا لنتائج التقييم هيكلةُقّدم دعم للمساعدة في إعادة ): ٢٠٠٩(ريا يليب

وتساعد الشراآة القائمة مع الرابطة العالمية لخدمات التوظيف العامة على ترويج استخدام أدوات  . ٤٠٠
ويساهم المكتب إذ يشارك في مؤتمرات هذه الرابطة في أنشطة التدريب ويتعلم من . تهاالمنظمة وتوجيها
  . التجارب الوطنية

مساعدة تقنية في مجال خدمات  ، تقدم أيضًاالعامةوفي حين يرآز المكتب على خدمات التوظيف  . ٤٠١
وقد الحظت . ١٧االتالتوظيف الخاصة، وذلك عادة من خالل استعراض مشاريع القوانين التي تنظم تلك الوآ

  .وتفكير الحكومات والشرآاء االجتماعيين في التصديق عليها ٨٨لجنة الخبراء زيادة االهتمام باالتفاقية رقم 

                               
  ).١٦٨رقم (، والتوصية المصاحبة لها )١٥٩رقم ( ١٩٨٣، )المعوقون(اتفاقية التأهيل المهني والعمالة : مكتب العمل الدولي   ١٥
ر   ١٦ دولي  : انظ ل ال ب العم كوك العم    : مكت أن ص ة بش ائية العام ة االستقص ة، الدراس ابق ٢٠١٠ال ع الس ة إدارات . ، المرج واتفاقي

ف،  م ( ١٩٤٨التوظي تخدام الخاصة، )٨٨رق االت االس ة وآ م ( ١٩٩٧، واتفاقي ز )١٨١رق ي وضع وتعزي دول األعضاء ف د ال ، ترش
  .خدمات توظيف وتتيح اإلطار السياسي للدعم الذي يقدمه المكتب

  ).٢٠٠٧جنيف، ( التنظيم والرصد واإلنفاذ ؛صةدليل وآاالت االستخدام الخا: مكتب العمل الدولي   ١٧
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  االستجابة إلى األزمة
، مما يزيد إلحاح ضرورة تنمية ٢٠٠٩العمالة في عام أزمة تأثرت جميع البلدان باألزمة المالية و . ٤٠٢

بسياسات  ةمنظمة العمل الدولية المتعلقل االستقصائية ت الدراسةأفاد ،٢الفصل  وعلى نحو ما جاء في. المهارات
بأن التدريب الوظيفي  ،)٢٠٠٩(رغ جموعة العشرين المعقودة في بيتسببقمة زعماء م ةسوق العمل والخاص

ذات الدخل في البحث عن الوظائف آانت أبرز ما اعتمد في البلدان واإلعانات  وتقاسم العمل والدعم والمساعدة
أما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط فقد تمثلت أبرز . المرتفع من تدابير في إطار سياسة سوق العمل

االستجابات في التدريب الوظيفي والمساعدة في البحث عن الوظائف وحوافز إقامة المشاريع وبرامج األشغال 
  . ١٨العامة

فعندما يكون الكثيرون من الباحثين عن وظيفة . لى الفورع ثماره ال يؤتى ويشكل التدريب استثمارًا . ٤٠٣
ما يتعين أن تقترن أنشطة التدريب بشكل من أشكال دعم الدخل  عاطلين عن العمل ومفتقرين إلى الدخل، غالبًا

 إعاناتويمكن أن يتخذ ذلك الدعم شكل . للكبار الذين يجب عليهم إعالة أنفسهم وإعالة آخرين في أحيان آثيرة
من المرونة في تطبيق متطلبات البحث عن عمل للحصول على التأمين  خاصة أو قسائم تدريب أو شيئًا تدريب

  .من البطالة

. التدريب وإعادة التدريب وخدمات التوظيف الحيوي الذي يمكن أن يضطلع به دورالوقد أبرزت األزمة  . ٤٠٤
لعمال وأصحاب العمل في االنتقال وخدمات التوظيف العامة هي المؤسسات الحكومية المسؤولة عن مساعدة ا

داخل سوق العمل بواسطة خدمات مثل المالءمة الوظيفية وتوفير المعلومات وإتاحة الوصول إلى سياسات سوق 
 واستهاللالتدريب أو إعادة التدريب على المهارات والمعلومات المتعلقة بالعمل للحساب الخاص (العمل النشطة 

، من خالل لالستخدامعن عمل في اختيار أفضل الحلول لتحسين قابليتهم الفردية ؛ ومساعدة الباحثين )المشاريع
من أدوات وتقنيات  يفنشر معلومات موثوق بها عن سوق العمل وتقديم توجيهات ومشورة مهنية، وإتاحة ط

من البطالة بإدارة برامج التأمين  ويقوم الكثير من خدمات التوظيف العامة أيضًا. المساعدة في البحث عن وظيفة
وهكذا أصبحت مكاتب . آوسيلة لتقديم دعم مالي مؤقت إلى العمال الذين يسعون إلى العودة إلى سوق العمل

بالنسبة إلى العمال  -" مراآز الخدمة الشاملة" - خدمات التوظيف العامة في بلدان آثيرة نقاط االتصال األولى
ى المكتب مشورة تقنية بشأن خدمات التوظيف وأسد. الذين يريدون المشارآة في سوق العمل بأي صفة

قدرات خدمات التوظيف العامة في اجتماعات معقودة في أمريكا الالتينية وأفريقيا وأوروبا،  وزيادةالمستعجلة 
  .وترجمة ونشر المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات حديثومن خالل ت

ي تؤديه خدمات التدريب والتوظيف في بالدور الرئيسي الذ ١٩ويسّلم الميثاق العالمي لفرص العمل . ٤٠٥
رغ تنمية ل زعماء مجموعة العشرين في بيتسبوقد تناو. االستجابة الفورية إلى األزمة وفي التنمية طويلة األمد

تدريب العمال لتلبية احتياجاتهم الحالية "المهارات في سياق أوسع من مرحلة االستجابة إلى األزمة مسّلمين بأن 
؛ إذ ينبغي لنا ضمان الوصول إلى برامج تدريب تدعم تنمية المهارات مدى الحياة وترآز افيًاالمحددة لم يعد آ

" استراتيجية تدريب"ك إعداد ب إلى منظمة العمل الدولية عند ذاوُطل. ٢٠"على احتياجات السوق مستقبًال
اقش في اجتماعات بالتشاور مع الشرآاء االجتماعيين ومنظمات دولية أخرى، وهي استراتيجية يمكن أن تن

على هذه االستراتيجية ترآز و. ٢٠١٠في عام وزراء عمل مجموعة العشرين وقمة زعماء تلك المجموعة 
  .واالبتكار المتواصلاالقتصادي والتعلم  لالنتعاشإعداد القوى العاملة 

  الموارد واألصول
إدارة  لالستخدام،ية والقابلية يتولى اإلشراف على العمل المتعلق بتنمية المهارات من أجل زيادة اإلنتاج . ٤٠٦

) وظيفة تخصص اثنتان منها لخدمات التوظيف واثنتان لقضايا اإلعاقة ١١(خلق فرص العمل وتنمية المهارات 
مليون دوالر من  ١٫٣وتخصص الميزانية العادية . ميدانيةالمكاتب الوعشرة مختصين في تنمية المهارات في 
ة سنتين من الموارد غير المتصلة بالموظفين للعمل المتعلق بالمهارات دوالرات الواليات المتحدة في آل فتر

                               
  :انظر   ١٨

S. Cazes, S. Verick and C. Heuer: Labour market policies in times of crisis, Employment Sector Working Paper 
No. 35 (Geneva, ILO, 2009). 

دولي،     ١٩ ة   االنتعاش مكتب العمل ال المي   : من األزم اق ع دورة    ، فرص العمل  لميث د في ال ف،      ٩٨اعُتم دولي، جني ؤتمر العمل ال لم
٢٠٠٩ .  

  .٤٤، الفقرة )٢٠٠٩بيتسبرغ، ( بيان القادة: مؤتمر قمة بيتسبرغ لمجموعة العشرين   ٢٠
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مليون  ٥٣نحو ) مشاريع التعاون التقني( وتبلغ حافظة الدعم الخارج عن الميزانية حاليًا. لالستخداموالقابلية 
  .قطريةفي المائة منها لمشاريع يعهد بها إلى مكاتب  ٧٩يخصص أمريكي دوالر 
 التابع لمنظمة العمل الدولية ان األمريكية لتنمية المعارف في مجال التدريب المهنيوقد عمل مرآز البلد . ٤٠٧

هيئة دائمة للتعلم والتعاون األفقي بين المنظمات الوطنية المعنية "طيلة عقود بوصفه ) نتيفيديو، أوروغوايوم(
دريب المهني وتنمية بالتدريب المهني، وتوّلى نشر المعارف والتجارب والممارسات الحسنة في مجال الت

. ٢١"الموارد البشرية من أجل خلق فرص عمل الئقة ومنتجة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
وتخصص منظمة العمل الدولية من ميزانيتها العادية موارد متصلة بالموظفين وأخرى غير متصلة بالموظفين 

مليون  ١٫٧يبلغ مقدارها نحو  -سات التدريب الوطنية نحو أعضائه أي مؤس لتغطية عمل المرآز الموجه أساسًا
  .أمريكي دوالر ٤٥٠٠٠٠لكل فترة سنتين تكملها اشتراآات األعضاء بمقدار يناهز أمريكي دوالر 
آسيا والمحيط الهادئ تحقيق غاية قوية بصفة خاصة  إقليمويتوخى العمل المتعلق بتنمية المهارات في  . ٤٠٨

وينجز هذا العمل باألساس . تعلم من تجارب بعضها البعضالات التدريب من تتمثل في تمكين الوزارات ومؤسس
واالجتماعات اإلقليمية ودون اإلقليمية  الممارساتومجتمع  اإلقليمبواسطة النظام الشبكي إلدارة المعارف في 

التقني الكبرى ومن خالل دعم العناصر المتعلقة بالمهارات من البرامج القطرية للعمل الالئق ومشاريع التعاون 
  . ٢٢اإلقليمفي 
ويقدم مرآز تورينو دورات تدريبية بشأن عناصر محددة من التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين بلغات  . ٤٠٩
آما يتعاون مع إدارة خلق فرص العمل وتنمية المهارات على تقديم دورات تدريبية بشأن سياسات تنمية  ،عدة

دورات  استحداثو. ة وإدماج األشخاص المعوقين في سوق العملالمهارات وخدمات التوظيف الخاصة والعام
البحوث وخبرة  نتائجترجمة  ، من شأنهتدريبية مشترآة مع المختصين في تنمية المهارات في الميدان وفي المقر

  .البرامج إلى مواد تدريبية مناسبة لتنوع الظروف القطرية

  الشراآات الخارجية
وتعمل وآاالت آثيرة بصفة مباشرة على تنمية . متحدة األخرى أمر مهمإن التنسيق مع وآاالت األمم ال . ٤١٠

ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان  )اليونسكو( منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(المهارات 
ات ؛ في حين تحتاج وآاالت أخرى إلى تنمية المهار)االقتصادي ومؤسسة التدريب األوروبية ومصارف التنمية

منظمة (أو االستعداد للتجارة ) منظمة األغذية والزراعة(لتحقيق أهداف إنمائية أخرى مثل التنمية الريفية 
وينفذ البنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية برامج بحث ومشورة وإقراض آبيرة ). التجارة العالمية واألونكتاد
آما تعتمد هذه الوآاالت على ية على عمل هذه الوآاالت وتعتمد منظمة العمل الدول. في مجال التعليم والتدريب

  .عمل المنظمة

الفريق العامل المشترك بين الوآاالت والمعني بالتعليم والتدريب التقنيين  تنشيط ٢٠٠٩وأعيد في عام  . ٤١١
يتيح هذا و. نتيجة لجهود تزعمتها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة العمل الدولية ،والمهنيين

الفريق منتدى لوآاالت األمم المتحدة ومصارف التنمية ووآاالت أخرى متعددة األطراف تتقاسم فيه نتائج 
مثل نشر الممارسات الحسنة والمنهجيات الخاصة (البحوث والتجارب القطرية وتستحدث منتجات مشترآة 

إلى استعراضات مشترآة  واليونسكوب وستفضي مبادرات جديدة مشترآة بين المكت). بجمع البيانات وتحليلها
أدوات تستخدمها أفرقة األمم المتحدة القطرية لتقييم الصالت بين التعليم األساسي  وضعللسياسات القطرية وإلى 

 فريق العامل المشترك بين الوآاالت منتدى فعاًالالوقد أتاح . والتدريب المهني وخدمات التوظيف وعالم العمل
  .يجية التدريب لمجموعة العشرين، وسيواصل التعاون في متابعتها وتنفيذهاللتشاور بشأن استرات

  تقييم اآلثار
في إطار منتديات متنوعة على  لالستخدامجرى تقييم عمل المكتب في مجال تنمية المهارات والقابلية  . ٤١٢

؛ )٢٠٠٤(ية منظمة العمل الدول في تقييمالتقييمات اإلدارات التي أجرتها وحدة  :ويشمل ذلك. مدى الزمن
؛ تأثير )٢٠٠١-٢٠٠٠(تقييمات مشاريع التعاون التقني المتصلة بالمهارات واستخدام أدوات تنمية المهارات 

؛ التقييم الداخلي للعمل )٢٠٠٨" (دمج اإلعاقة" بشأنخدمات المشورة السياسية؛ تقييم مشاريع التعاون التقني 
  .١-٥وصيات متنوعة على النحو المبين في الجدول وُقّدمت ت). ٢٠٠٧(المتعلق بخدمات التوظيف العامة 

                               
  :انظر   ٢١

ILO–Cinterfor: Strategic plan for the future action of ILO–Cinterfor, approved at the 38th Technical Committee 
Meeting, Cartagena de Indias, June 2007 (Montevideo, 2007). See www.ilo.org/cinterfor for more information. 

 . www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/skills-ap/index.htm: انظر   ٢٢
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  لالستخدامتقييمات عمل المكتب في مجال المهارات والقابلية   :١- ٥الجدول 

  ٢٠٠٤تقييم البرنامج المرآزي المعني بالمهارات والمعارف والقابلية لالستخدام، 

 التنفيذ الحالي  التوصيات الرئيسية
ع ذات األولوية الترآيز على عدد محدود من المواضي

التي يكون فيها لمنظمة العمل الدولية والية واضحة 
  .وميزة نسبية

مع برنامج العمالة  وتمشيًا ٢٠٠٤باالعتماد على عمليات تحديد األولويات منذ عام  
: العالمي، ُنظم العمل المتعلق بتنمية المهارات ضمن ثالثة مجاالت رئيسية هي

تنمية المهارات ارات من أجل الحد من الفقر؛ هسياسات ونظم المهارات؛ تنمية الم
  . من أجل عمالة الشباب

ينبغي أن يتمثل الهدف العام في التأثير على سياسات 
وقرارات الهيئات المكونة والمانحين ووآاالت التنمية 

  .اإلقليمية

ترمي الجهود المبذولة طيلة العام الماضي إلى إنعاش التعاون مع األمم المتحدة  
ات البحوث المعنية بتنمية المهارات، السيما منظمة األمم المتحدة للتربية ومؤسس

  .والعلم والثقافة

لتعبئة الموارد من أجل  استباقيةبلورة استراتيجية 
  .التعاون التقني بإقامة تحالفات استراتيجية مع المانحين

حة تتعلق رّآزت تعبئة الموارد في الفترة األخيرة على برامج إصالحية وطنية طمو 
.بالمهارات وعلى زيادة فرص التدريب وآسب الرزق في المناطق الريفية المحرومة

مراجعة نتائج ومؤشرات اإلطار االستراتيجي لتحسين 
  .  رصد األداء وقياسه

االستراتيجي والبيان الختامي للبرنامج والميزانية المتعلق  يعكس إطار السياسة 
بوضوح استنتاجات مؤتمر العمل الدولي في عام  ؛لالستخدامبالمهارات والقابلية 

االستراتيجي  قياس المعدة ألغراض إطار السياسةوتقدم المؤشرات وأدلة ال. ٢٠٠٨
  . توقعات ومعايير رصد أوضح ،٢٠١١-٢٠١٠لفترة لوالبرنامج والميزانية 

 ٢٠٠١-٢٠٠٠ ،تقييم التعاون التقني
  استجابة المكتب    التوصيات الرئيسية

الصالت بين تقديم التدريب وخدمات التوظيف من توطيد
  .أجل تحسين نواتج العمالة

وتشمل . تضّمن العديد من مشاريع التعاون التقني عناصر تتعلق بخدمات التوظيف 
جهود التعاون مشروع فيتنام الرامي إلى دمج معلومات سوق العمل في الخدمات 

  . مراآز التوظيف وبرامج التدريب التي تقدمها

استحداث المزيد من األدوات للمشورة الخاصة بالعمالة 
  .والتوجيه المهني ومعلومات سوق العمل

بوجه ، وهي تشمل اسُتحدثت تقنيات رصد وتقييم واسُتخدمت على نحو أآثر اتساقًا 
  .  دراسات التقصي؛ آما ُقّدمت توجيهات بشأن إجراء التقييماتخاص 

تي تواجه تحديات ترآيز تقديم الخدمات على الفئات ال
  .خاصة

آي تستخدم على  التدريب من أجل تنمية القدرات االقتصادية الريفية ُآّيفت منهجية 
وتوجد . المعوقون ؛النساء ؛الشباب ؛االقتصاد الريفي غير المنظم: نطاق أوسع

  . مجموعات خاصة بدمج قضايا اإلعاقة ونوع الجنس

عدد أآبر من برامج التدريب المنسقة بشأن تنمية المهارات؛ ويجري تجميع ذ حاليًاُينف   .رينوتحسين بيان وتكامل تدخالت المكتب ومرآز تو
الخبرات الستحداث وتقديم دورة تدريبية جديدة بشأن تنمية المهارات في مرآز 

  .والبد من تنسيق اختيار المشاريع. تورينو

 تأثير خدمات المشورة السياسية
  االستجابة   التقنيات

يضطلع مختصون في الميدان أو موظفون معنيون بالمشاريع بمهمة الرصد بصورة    .ت اآلثارتقييما
غير رسمية؛ يتعاون موظفو المقر والميدان على استحداث أساليب عمل في هذا 

  .الصدد

  .تشريعات جديدة أو منقحة؛ مسؤوليات وميزانيات التنفيذ   .أهداف /تحديد مؤشرات

 ٢٠٠٨، "دمج اإلعاقة"قني بشأن تقييم مشاريع التعاون الت
  االستجابة   التوصية 

يجّمع المكتب ثير األنشطة المتعلقة بالمعوقين؛ يجري استحداث أدوات لقياس تأ   .تقنيات رصد وتقييم مناسبة
بيانات أساسية بشأن التعليم والتدريب التقنيين المهنيين اإلدماجيين في آسيا والمحيط 

  .الهادئ

 ٢٠٠٧لخدمات التوظيف العامة، التقييم الداخلي 
  االستجابة  التوصية

  .استغالل الشراآات الخارجية االستراتيجية
 زيادة التعاون مع إدارات ووحدات أخرى داخل منظمة

  العمل الدولية
 .تعزيز خدمات المشورة

إقامة شراآة مع الرابطة العالمية لمكاتب التوظيف العامة واالتحاد الدولي لوآاالت  
ف الخاصة من أجل مساعدة خدمات التوظيف الوطنية على مواجهة تحديات التوظي

  .العمل؛ تنظيم حلقات تدريبية لموظفي خدمات التوظيف العامة
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  ومتكافلةمترابطة متالزمة وأهداف استراتيجية 
 قطاع، داخل المتعلقة بتنمية المهارات والتوعيةالشرآاء الرئيسيون في مجاالت البحوث والخدمات  يوجد . ٤١٣

واإلدماج والحوار  والقطاع قد يكونون في وحدات تعنى بقطاعات أخرى مثل الهجرة لكنهم أيضًا العمالة أساسًا
مع وحدات  المتكافلوتشمل أولويات العمل . والبرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال والمساواة بين الجنسين

مؤشرات العمل الالئق التي تربط المهارات  في قطاعات أخرى، على مدى فترة السنتين الحالية والمقبلة،
العمال ومكتب ب الخاصة نشطةاألوتيسير أعمال مكتب  -والتكامل واإلحصاءات  مع إدارات العمل -واألجور 

  .أصحاب العمل مع الهيئات المكونة في مجال تشجيع المهاراتب الخاصة نشطةاأل

والتوجيه  الشباب تنمية المهارات من أجل عمالةقطاع العمالة على  داخلوترآز أولويات توسيع التعاون  . ٤١٤
  .ومبادرة الوظائف الخضراء لوطنية لتنمية المهارات والعمالةبخصوص ربط السياسات ا

واتسمت أنشطة المنظمة في مجال اإلعاقة باتباع نهج تعاوني متعدد القطاعات طيلة سنوات آثيرة، مع  . ٤١٥
ويسلم الفريق المعني باإلعاقة بضرورة تعزيز . المكتب خلداالهيئات المكونة والشرآاء المتعاونين وآذلك 

  .الشرآاء االجتماعيين مشارآةالحماية االجتماعية والحقوق في العمل بالنسبة إلى األشخاص المعوقين وتشجيع 

ويعمل المكتب، في إطار مشارآته النشطة في عملية صياغة اتفاقية األمم المتحدة المتعلقة بحقوق  . ٤١٦
، وغيرها من معايير العمل الدولية ١٥٩ضمان تعزيز التقدم المحرز بواسطة االتفاقية رقم المعوقين، على 

  .وإحراز المزيد من التقدم في تكريس حقوق اإلنسان الخاصة بالمعوقين في القانون الدولي

 ، اتسمت أنشطة المنظمة في مجال٢٣مجلس اإلدارةل مقدمةوعلى نحو ما جاء في ورقة مناقشة حديثة  . ٤١٧
فضمن قطاع العمالة، ُسّجل تعاون . بالتعاون مع طائفة متنوعة من الشرآاء في المكتب التوظيف أيضًا خدمات

اتجاهات العمالة في إطار أنشطة معلومات سوق العمل في مشاريع التعاون التقني وبرنامج االستجابة  قسممع 
في أفغانستان وإندونيسيا والعراق إلى األزمة وإعادة البناء المتعلق بخدمات التوظيف في حاالت الطوارئ 

  .ريا وسري النكايولبنان وليب

إدارتي المعايير ُسّجل تعاون نشط في مجال خدمات التوظيف مع  ،وفي قطاعات أخرى من المكتب . ٤١٨
من أجل تشجيع تنظيم وآاالت ، ومع إدارتي اإلعالن والهجرة ١٨١ويج االتفاقية رقم من أجل تر والقطاع

إلى قطاع الحوار في إبداء مالحظات تقنية على مشاريع  آما يقدم الدعم أيضًا. فعاًال مًاالتوظيف الخاصة تنظي
  .القوانين الوطنية المتعلقة بخدمات التوظيف العامة أو وآاالت التوظيف الخاصة

  السبل الممكنة للمضي قدمًا
اللتزام الثالثي بالعمل بالنسبة إلى ا مهمًا مكسبًا ،٢٠٠٨تمثل استنتاجات مؤتمر العمل الدولي في عام  . ٤١٩

وهذه االستنتاجات، . التطبيقي في مجال تنمية المهارات من خالل ربط تنمية المهارات بنمو اإلنتاجية والعمالة
لفرص إعالن العدالة االجتماعية والميثاق العالمي  المنبثقة عنإلى جانب البرامج اإلقليمية والقطرية والوالية 

  .لدول األعضاء والدعم المقدم من المكتب في المدى القصير، عناصر تمثل أولويات االعمل

  الدول األعضاء
واالستراتيجيات الوطنية  دمج سياسات تنمية المهارات في سياسات التنمية الوطنية والقطاعية 

العالمي وتغير المناخ وأنماط التجارة  الكسادمثل حاالت  ،لالستجابة إلى عوامل التغيير الخارجية
 .يات الجديدةوالتكنولوج

لتعزيز التواصل بين مقدمي التدريب وأصحاب العمل من أجل تدعيم تأثير االستثمارات  إنشاء مؤسسات 
في التدريب على سوق العمل في المدى القصير، والحفاظ على التخطيط االستراتيجي طويل األمد مع 

المهارات بأهداف التنمية وقدرة الوزارات الرئيسية والعمال وأصحاب العمل بغية ربط التعليم وإعداد 
باعتبارها مؤسسات  التوظيفوبناء قدرات نظم معلومات سوق العمل وخدمات . القطاعات على المنافسة

 .أساسية لسوق العمل

                               
ة في سوق العمل          : مكتب العمل الدولي   ٢٣ دور خدمات االستخدام العام ة ل ة العمل الدولي دورة   دعم منظم ، ٣٠٦، مجلس اإلدارة، ال

  .GB.306/ESP/3/2 ، الوثيقة٢٠٠٩نوفمبر / جنيف، تشرين الثاني



 لالستخداممهارات من أجل اإلنتاجية والقابلية 

103  

بتوسيع فرص اآتساب مهارات مهنية وتحسينها بالنسبة إلى  االستجابة إلى أهداف النمو اإلدماجي 
ق الريفية النائية والشباب الذين لم تتح لهم فرصة تأمين تعليم أساسي األشخاص المعوقين وسكان المناط

 . في سوق العمل والنساء وغير ذلك من الفئات التي تواجه تمييزًا

  بـالمكت
لمساعدة الهيئات المكونة على تطبيق مبادئ برنامج العمالة العالمي إرشادات صياغة مواجيز سياسية و 

مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية بشأن والقرار  والمعايير المتصلة بالمهارات
 .لظروفها وأولوياتها وفقًا) ٢٠٠٨الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في عام (

السياسات الوطنية لتنمية المهارات والبرامج محددة  استحداث واختبار أدوات لتتبع تنفيذ وتأثير 
 . األهداف

تحديد السياسات والنهج الناجحة في مجال المهارات وظروف نجاحها والسياسات  نحو توجيه البحوث 
وتشمل األولويات البحثية الحالية نظم تنمية . األخرى المقترنة بها والموارد المالية والبشرية الالزمة لها

التلمذة المهارات من أجل تشجيع االبتكار والوظائف الخضراء وطرائق توقع المهارات واالرتقاء بنظم 
 .الصناعية غير المنظمة وبرامج التدريب من أجل حث وتيرة إعادة توظيف العمال المسّرحين

ج ونشر أدوات ونُه. دمج تنمية المهارات وخدمات التوظيف في دعم المكتب لخطط العمالة الوطنية 
وتعزيز التعاون جديدة بشأن توقع االحتياجات من المهارات والربط بين أصحاب العمل ومقدمي التدريب 

 .بين الوزارات

: من خالل لالستخدامدعم الدول األعضاء في تهيئة بيئة مؤسسية مستدامة لتشجيع المهارات والقابلية  
المتعلقة بتوسيع نطاق توافر التدريب الجيد بحيث العمل الدولية وترجمة أدوات منظمة  تكييفاالتصال و

؛ استحداث أدوات جديدة بشأن )وقون والمجتمعات الريفيةاألشخاص المع(يشمل الفئات منقوصة الخدمة 
المهارات األساسية والتعلم في مكان العمل والتدريب على اتفاقات المفاوضة الجماعية؛ تطبيق األدوات 
الرامية إلى تلبية االحتياجات الخاصة للنساء من حيث الحصول على التدريب واستخدامه في تأمين 

خدمات التوظيف على تنفيذ برامج سوق العمل، السيما في إطار االستجابات  وظيفة جيدة؛ تحسين قدرات
  . الوطنية إلى األزمة المالية وأزمة العمالة
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  ٦الفصل 

  التجارة والتمويل الدولي وأسواق العمل
وبالتالي، من األجدر النظر إلى . في عنوانه" عولمة عادلة" ةإعالن العدالة االجتماعية عبار يتضمن . ٤٢٠
 .القنوات الغالبة فيهات الرئيسية التي تحدث من خاللها العولمة، مع اعتبار التجارة والتدفقات المالية القنوا

وآانت . لقد ازدادت التجارة والتدفقات المالية بشكل آبير خالل السنوات العشرين أو الثالثين الماضيةو . ٤٢١
ونتيجة . نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى حد آبير تجاوزت إذهذه الزيادة قوية بصفة خاصة في التسعينات، 

 ٥٠إلى  ٤٠على المستوى العالمي، من  نسبة إلى الناتج المحلي اإلجماليذلك، ازداد متوسط معدل التجارة بال
في المائة عام  ٠٫٥وبلغت القيم المقابلة لالستثمار األجنبي المباشر نسبة . ٢٠٠٠و ١٩٩٠في المائة بين عامي 

 .٢٠٠٠١ئة عامفي الما ٤ونسبة  ١٩٩٠

وفي السبعينات والثمانينات، آان هناك اتجاه ألن يأخذ تحرير التجارة شكل تحرير أحادي أو متعدد  . ٤٢٢
وشهدت التسعينات فورة في عدد االتفاقات . األطراف في إطار االتفاق العام بشأن التعريفات الجمرآية والتجارة

وخالل الفترة نفسها، فتحت البلدان أآثر فأآثر حساباتها . التجارية اإلقليمية واستمر االتجاه على هذا المنوال
اتفاق خالل الفترة  ١٥٠٠الرأسمالية وازداد بشكل آبير عدد اتفاقات االستثمار ثنائية األطراف مع توقيع 

٢٠٠٥٢- ١٩٩٥. 

خيل واستفاد العديدون من تزايد التجارة والتكامل المالي المتزايد، من خالل الزيادات في األجور وفي مدا . ٤٢٣
واعتمد . التصديرب المرتبطة نشطةاألبالنسبة إلى العاملين في  بصورة خاصة األسر، وآانت هذه هي الحال
لسلع المصنعة اعتمادًا مكثفًا على عمل اإلناث، حتى حيثما آانت ا في مجال األداء التصديري للبلدان النامية

واالرتباط باالقتصاد العالمي قد . مقبولة اجتماعيًاوغير  تقليديًا مشارآة النساء في العمل مدفوع األجر منخفضة
بلدانًا تمكنت من تعزيز أداء نموها  -  إن وجدت -ال يكون ضمانة للنمو االقتصادي، ولكن أظهرت بعض األمثلة 

المتزايد أدى  التكاملغير أّن . منفصلة عن اإلنتاج العالمي والشبكات المالية في الوقت نفسه بشكل بارز وبقيت
 .بأنواع معينة من البلدان أو األقاليمغيرها  تعلقييتسم بعضها بسمة عالمية و إلى تحديات جديدة، أيضًا

  تنوع الحقائق واالتجاهات السياسية

  البلدان ذات الدخل المنخفض
حررت التجارة في سياق قد و ،العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض أعضاء في منظمة التجارة العالمية . ٤٢٤

وفي الوقت نفسه، استفادت من الترتيبات التفضيلية غير . ر السنينم علىر متعددة األطراف عملية تحري
قانون الواليات المتحدة األمريكية بشأن النمو والفرص المتاحة في  وأالمتبادلة مثل نظام األفضليات المعمم 

المنافع  الشكوك حولمن بعض  بالرغمو ".آل شيء عدا األسلحة" اةاالتحاد األوروبي المسم أو مبادرةأفريقيا 
أّن النفاذ التفضيلي الذي  منقلقة حاليًا البلدان ذات الدخل المنخفض  فإنالمتأتية عن هذه البرامج التفضيلية، 

 .األطرافتوفره مثل هذه البرامج قد يضمحل بسبب تعميق عملية التحرير متعددة 

                               
س التدفقات التجارية من حيث الواردات والصادرات، في حين   لدى احتساب معدل التجارة بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي، تقا   ١

ة           . ُيحتسب الناتج المحلي اإلجمالي على أساس القيمة المضافة ر مقارن دل بشكل آبي ذا المع اع ه ل ارتف ي تعل وهذا هو أحد األسباب الت
  .بمعدل االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج المحلي اإلجمالي

  :انظر   ٢
R. Adlung and M. Molinuevo: Bilateralism in services trade: Is there fire behind the (BIT-) smoke?, Staff 
Working Paper ERSD-2008-01, Economic Research and Statistics Division (Geneva, WTO, 2006). 
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ففي أفريقيا، غالبًا ما . للتحرير اإلقليمي المتزايدوقد اتبعت البلدان ذات الدخل المنخفض االتجاه العالمي  . ٤٢٥
ومن بين المشاآل التي يواجهها المفاوضون التجاريون . اتخذت هذه الجهود شكل اتفاقات تكامل بعيدة المدى

 التكامل اإلقليمي ضمن أفريقيا: ةعلى أآثر من جبه في آن معًا أنهم غالبًا ما يجدون أنفسهم يفاوضون األفريقيون
والتحرير متعدد ) في سياق اتفاقات الشراآة االقتصادية(االتحاد األوروبي  معير التجارة اإلقليمي تحرو

، ليس من السهل على البلدان التي تخضع لقيود على لهذا الوضعونظرًا . األطراف في منظمة التجارة العالمية
 عملية األمر بمسائل معقدة مثلصعيد القدرات أن تضع استراتيجيات تفاوض مناسبة، السيما عندما يتعلق 

 .تحرير الخدمات التي غالبًا ما تستلزم استثارة الوعي بشأن الروابط القائمة بين التنظيم والتحرير

وعلى . ، في العديد من الحاالت، النتائج المرجوةإلى السوقالتفضيلية وآما ورد أعاله، لم يحقق النفاذ  . ٤٢٦
النقص في استجابة "وهذا . متوقعة في الصادراتالزيادة ال إلى تحقيق لم يؤدوجه الخصوص، غالبًا ما 

. ومرده في الغالب إلى انعدام الهيكل األساسي للتجارة، استرعى انتباه صانعي السياسات أآثر فأآثر ،"العرض
مكّمل  آعنصر - " المعونة من أجل التجارة"ف باسم المعرو -  ، مثًال، أدرج بناء القدرات التقنية٢٠٠٥وفي عام 

 .ساسي لجولة الدوحة بشأن المفاوضات متعددة األطراف الخاصة بالتجارةأ

 ،قليلة جدًا تصدير تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض مشكلة أخرى أال وهي اعتمادها الكبير على سلعو . ٤٢٧
مة ارتدادات مه وهو اتجاه يخّلفهذه السلع،  علىأو صدمات الطلب  ضعفًا أمام تقلب األسعارمما يجعلها أآثر 

 .على باقي االقتصاد

  البلدان ذات الدخل المتوسط
االنتقال من اقتصادات أدى و. شهدت االقتصادات االنتقالية تغييرًا هيكليًا آبيرًا خالل العقدين الماضيين . ٤٢٨

ذلك، حرر الكثير من  واألهم من. عمليات تكييف عميقة وواسعة النطاق إلىالسوق المخططة مرآزيًا 
ولم تأِت عملية . ة نظامها التجاري، غالبًا من خالل االنضمام إلى منظمة التجارة العالميةاالقتصادات االنتقالي

ففي مجاالت عديدة، ُطلب من البلدان . طائلة أيضًااالنضمام بمنافع متوقعة آبيرة فحسب، بل فرضت تكاليف 
عهدت بها الدول األعضاء الحالية التي تمر بمرحلة انتقالية عند انضمامها أن تتعهد بالتزامات تتجاوز تلك التي ت

وآان من شأن ذلك أن أضاف المزيد من الضغوط على عمليات التكييف الجارية  ،٣في منظمة التجارة العالمية
 .أصًال

قليلة بشكل آبير في صناعات  مترآزة الصادرات آانتوفي العديد من البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية،  . ٤٢٩
ان التي وفي البلد. آاء قبل حدوث التغييرات السياسية منذ عشرين سنة مضتنحو عدد محدد من الشر موجهةو

خالل العقدين الماضيين، قد تكون زيادة االنفتاح أدت إلى المزيد من  لديها الصادرات لم تتمكن من تنويع هيكل
البلدان األآثر هي من بين من بلدان رابطة الدول المستقلة  ًاعدد والواقع أن. الضعف أمام الصدمات الخارجية

 .األزمة االقتصادية والمالية الحالية في العالم معاناة من

وهي ال  طويل،معظم البلدان ذات الدخل المتوسط هي أعضاء في منظمة التجارة العالمية منذ زمن و . ٤٣٠
التي  ويكمن أحد المشاغل الرئيسية التي تساورها في القيود. تواجه مشاآل التكييف الصارمة المشار إليها أعاله

منظمة التجارة العالمية على إمكانيات هذه الدول في تطبيق السياسات الصناعية تطبيقًا  في عضويةال تفرضها
، التصديريةالصناعات  نشطبالفعل، تقّيد أحكام منظمة التجارة العالمية اللجوء إلى سياسات تدعم بشكل و. نشطًا

، أي حماية بعض الصناعات مؤقتًا من المنافسة "غيرةسياسات الصناعات الص"آما تحد من إمكانيات استخدام 
 .النمواألجنبية لتمكينها من 

غير أّن العديد من االقتصادات الناشئة، مثل البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا، أصبحت جهات  . ٤٣١
الكثير منها يعتبر وأدى تزايد الصادرات إلى استحداث وظائف جديدة، . فاعلة ناجحة جدًا في األسواق العالمية

الستثمار األجنبي المباشر قد أدى إلى وبالرغم من أّن االنفتاح على التجارة وا. من الوظائف ذات النوعية الجيدة
تداعيات في خلق وظائف في قطاعات التصدير أقل مما آان  في اإلنتاجية، فقد آان لهمثيرة لإلعجاب زيادات 
ات آبيرة في الصادرات الصناعية في السنوات األخيرة، على سبيل المثال، شهدت الصين زيادو. متوقعًا

حصة العمالة في التصنيع في غير أّن  .٢٠٠٧٤- ٢٠٠٠في المائة في الفترة  ٢٠بلغ  بمتوسط زيادات سنوي

                               
  : انظر   ٣

M. Bacchetta and Z. Drabek: Effects of WTO accession on policy-making in sovereign States: Preliminary 
lessons from the recent experience of transition countries, Staff Working Paper DERD-2002-02, Development 
and Economic Research Division (Geneva, WTO, 2002). 

  .WTO: International Trade Statistics 2008 (Geneva, 2008):  انظر   ٤
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 وتستحدثوفي حين تساهم الصادرات في النمو  .٥بقيت مستقرة نوعًا ما في السنوات العشر الماضية الصين
التصديرية، قد ال تكون تلك اآلثار مهمة بما فيه الكفاية لتلبية عرض اليد العاملة، السيما الوظائف في الصناعات 

 . مثل الهند - في البلدان التي تتسم بنمو سكاني آبير

  البلدان ذات الدخل المرتفع
ة آالبرازيل والصين والهند، فور ي بلدان آبيرةتحرير التجارة ف مثـّلمن وجهة نظر البلدان الصناعية،  . ٤٣٢

وتشكل . ضغوط على األجور في العالم الصناعي ، وما نجم عنها من"العرض العالمي لليد العاملة"آبيرة في 
 -في المائة من القوى العاملة في العالم ٧٣البلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان ذات الدخل األدنى معًا نسبة 

الصورة  هذه وبالرغم من أّن .٦ن الشباب في العالمفي المائة عند الترآيز على العاملي ٨٠ويصل هذا الرقم إلى 
المتوقع أن تتوقف الضغوط على  غير قد تتبدل في المستقبل مع النمو السكاني البطيء في العالم النامي، من

، في العديد من االقتصادات األوروبية، أن تتلقى بل يتوقعاألجور في البلدان الصناعية في السنوات القادمة؛ 
 .إلى سوق العمل أجورًا أقل مما آان يحصل عليه آباؤهم بالقيم الحقيقية الوافدينخيرة من الدفعات األ

وراء  الكامنةوقد تكون المشاغل بشأن آثار تحرير التجارة على األجور والعمالة أحد األسباب الرئيسية  . ٤٣٣
ماعية في اتفاقات التجارة إلى مسائل العمل والمسائل االجت باإلشارة على نحو متزايدقيام البلدان الصناعية 

ثنائية أو الحادية واالتفاقات التجارية األبالنسبة إلى البرامج التفضيلية  على السواء وهذه هي الحال. التفضيلية
على الدوام إلى إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية  المعنيةوتشير االتفاقات  .٧اإلقليمية
وتتضمن المزيد من  ،إلى منظمة العمل الدولية على أنها هيئة رصد أو تنفيذ أيضًا ما تشير وغالبًا. في العمل
 .٨التي يمكن اللجوء إليها لتوفير المساعدة التقنية المرتبطة بالعمل ،إلى المعونة من أجل التجارة اإلشارات

  التحديات العالمية
عن مستوى الدخل فيها، أال وهما أّن المكاسب هناك تحديان سياسيان تواجههما بلدان عديدة، بغض النظر  . ٤٣٤

وقد وجدت البحوث . وال فيما بين األفراد الزمن على مر متساٍومن التحرير ليست موزعة بشكل المستمدة 
وعند النظر في أثر  .٩التجريبية ذات الصلة بالتحدي األول أّن االقتصادات المفتوحة تتمتع بحكومات أآبر

االنفتاح يميل ألن يزيد من التعرض للصدمات الخارجية، الذي يجعل سبب الل أن نرى األزمة الحالية، من السه
وبالتالي، . الحماية من اآلثار السلبية لمثل هذه الصدمات توفيروتلعب نظم الحماية االجتماعية دورًا حاسمًا في 

، هي تواجه مهمة إيجاد امًاليزداد تكالعالم تحدي تصميم نظم حماية مناسبة في عالم  في أرجاءالحكومات  تواجه
 .الوسائل لتمويلها

في حين يمكن أن تكون المكاسب المتأتية عن العولمة آبيرة، فإنها تميل ألن تكون موزعة بشكل غير و . ٤٣٥
في انعدام  الملحوظةوبالتالي، من المحتمل أن تكون العولمة أحد محرآات الزيادات . فيما بين األفراد متساٍو

إيجاد وسائل تضمن توزيع  يتمثل إذًا فيأما التحدي السياسي الثاني فهو . ٢الفصل  في الموصوفالمساواة 
ويمكن توخي جوابين ممكنين على هذا . قدر المستطاع متساويًاالمكاسب المستقبلية المتأتية عن العولمة توزيعًا 

 لد مباشرة مكاسب الرفاهأن تويكمن الجواب األول في زيادة الجهود لضمان أن تكون العولمة شاملة و: التحدي
. أما الجواب الثاني فهو إعادة توزيع الثروات بين أولئك الذي يربحون وأولئك الذين يخسرون. لجميع األفراد

العمال ذوو أو  رأس المال(أّن المستفيدين من العولمة  نظرًا إلى التحقيقغير أّن الجواب الثاني يبدو صعب 

                               
  :انظر   ٥

L. Chen and B. Hou: “China: economic transition, employment flexibility and security” in S. Lee and F. Eyraud 
(eds): Globalization, flexibilization and working conditions in Asia and the Pacific (Oxford, Chandos, ILO, 
2008). 

  .A.K. Ghose, N. Majid and C. Ernst: The global employment challenge (Geneva, ILO, 2008):  انظر   ٦
  : انظر   ٧

ILO: World of Work Report 2009: The global jobs crisis and beyond, International Institute of Labour Studies 
(Geneva, ILO, 2009). 

المادة ثانيًا (ولية بهذا التطور، وهو يتجلى في اتفاقات التجارة الثنائية واإلقليمية في إعالن العدالة االجتماعية أقرت منظمة العمل الد   ٨
  ").٧) "باء(
  :انظر   ٩

D. Rodrik: “Why do more open economies have bigger governments?”, in Journal of Political Economy, 106(5), 
Oct. 1998. 
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). عادة العمال ذوو المهارات المتدنية(من الخاسرين  تحرآًان يكونوا أآثر يميلون أل ١٠)عادة المهارات العالية
الجهود التي تبذلها الحكومات في إعادة التوزيع،  يتفادى، أن تحرآًاويمكن لرأس المال، باعتباره العامل األآثر 

 .بنقله إلى الخارج

والشرآات التي تتمكن من أن . يةمن التجارة العالمية في سياق سالسل التوريد العالم طائليحدث جزء و . ٤٣٦
 البقاءتكون جزءًا من سالسل التوريد هذه يمكنها أن تزدهر، أما تلك التي يتعذر عليها ذلك فإنها تجد صعوبة في 

وقد أظهر البرهان التجريبي بالنسبة إلى البلدان الصناعية أّن غالبية الجهات الفاعلة . في بيئة تنافسية متزايدة
القائمة على ما  - وتشرح النماذج النظرية األخيرة. ق العالمية هي شرآات آبيرة أو ضخمةالنشطة في األسوا

الشرآات الصغيرة، حتى تلك العاملة في مجال الصناعات  لماذا تجد -  يسمى نظرية التجارة الجديدة الجديدة
. متعددةالسواق األاجية في ألنشطة التجارية أو اإلنتل المالزمةالمحددة  التكاليفالتصديرية، صعوبة في تجاوز 

 .متوسطةالصغيرة والوبالتالي، فإّن العولمة تطرح تحديات جمة أمام العديد من المنشآت 

إلى االستثمار في  على الدوام وبغية أن تبقى الجهات الفاعلة العالمية قادرة على التنافس، فإنها تسعى . ٤٣٧
على شكل استثمار ( الجهات الفاعلة العالميةجذب ل توخيًاو. البيئات التي تسمح بأعلى مستويات من اإلنتاجية

 والموردينمن قبيل الحكومات والعمال  - الجهات الفاعلة المحلية فإنلحؤول دون مغادرتها، لأو ) أجنبي
، يمكن أن يكون من ثمو. بيئات أآثر جاذبية من نظرائها في بلدان أخرى لتوفيرحوافز تقدم بالتالي  - المحليين

مع جهات فاعلة محلية في الخارج تنتمي إلى  موضع التنافسالجهات الفاعلة المحلية في  جعلعلى للعولمة أثر 
وفي هذا السياق، قد يكون مثيرًا للتحديات إيجاد . المجموعة نفسها من الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية

الديناميات "مة العمل الدولية هذه وقد استعرضت منظ. عن مصالح تكون مشترآة بين البلدان معًا طرائق للدفاع
 .١٩٩١١١للعولمة منذ عام " الصغرية

  بشأن التجارة والعمالة والية منظمة العمل الدولية
لعمالة المنتجة والنفاذ إلى السوق بالنسبة إلى البلدان النامية يشّكل ا من أجل إّن تعزيز التجارة واالستثمار . ٤٣٨

 في وهناك عنصر آخر يشير إلى دور السياسة االقتصادية الكلية. يعنصرًا أساسيًا في برنامج العمالة العالم
وبما أّن العولمة تمس الرجال والنساء على نحو متباين، فإّن . تكامل السياسات دعوة إلىلنمو والعمالة ويتضمن ا

 .١٢من المرأة والرجل تستحق أن تولى المزيد من التفكير لكلاالحتياجات المختلفة 

لة االجتماعية تأآيدًا شديدًا على أهمية التجارة والتمويل الدولي بالنسبة إلى برنامج يؤآد إعالن العداو . ٤٣٩
للمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى المعهود إليها بواليات في ميادين وثيقة " :بأّن يسّلموهو . العمل الالئق

أيضًا وينص اإلعالن )). جيم(ة ثانيًا الماد" (الصلة، إسهام مهم يمكن أن تقدمه من أجل تنفيذ هذا النهج المتكامل
  :في المادة نفسها على ما يلي

ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تدعو هذه المنظمات إلى تعزيز العمل الالئق، على أن يؤخذ في االعتبار أن 
مالية تؤثر في آن ونظرًا إلى أن السياسة المتصلة بالمبادالت التجارية واألسواق ال. لكل وآالة ملء التحكم بواليتها

معًا على العمالة، فإن دور منظمة العمل الدولية يقوم على تقييم هذه اآلثار على العمالة لتحقيق هدفها الرامي إلى 
  .جعل العمالة تحتل صميم السياسات االقتصادية

 دّسمجالمنتجة التمويل الدولي والعمالة / وبالتالي، فإّن نشاط المكتب بشأن الترابط بين المبادالت التجارية . ٤٤٠
 راسخ،وحتى اآلن، لم يجِر أي نشاط حول هذا الترابط ضمن إطار  .١٣صراحة في والية منظمة العمل الدولية

                               
  : ظران   ١٠

M. Jansen and E. Lee: Trade and employment: Challenges for policy research, a joint study of the ILO and the 
Secretariat of the WTO (Geneva, 2007). 

  :انظر   ١١
D. Campbell: Globalisation and strategic choices in tripartite perspective: An agenda for research and policy 
issues, IILS (Geneva, ILO, 1991). 

ق : مكتب العمل الدولي   ١٢ دورة     استنتاجات بشأن المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئ دولي، ال ؤتمر العمل ال ف،  ٩٨، م ، جني
  .٧، الفقرة ٢٠٠٩

رواب       ١٣ ى معالجة ال بة إل ام         في الواقع، تعود والية منظمة العمل الدولية بالنس ى دستور ع ل وأسواق العمل إل ارة والتموي ين التج ط ب
م            : "الذي ينص في ديباجته على ما يلي ١٩١٩ ا من األم ود غيره ة تعطل جه انية عقب وفير ظروف عمل إنس في تخلف أي أمة عن ت

ة العمل الدول    : "؛ وإلى إعالن فيالدلفيا"الراغبة في تحسين أحوال العمل داخل بلدانها ى عاتق منظم ة مسؤولية بحث وفحص     يقع عل ي
  ".جميع السياسات االقتصادية والمالية الدولية على ضوء هذا الهدف األساسي
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وباعتبار المبادالت التجارية . د المسائل المعنية وطبيعتها المتغيرة بشكل سريعيعود ذلك جزئيًا إلى تعقو
م األربع التي يقوم عليها برنامج العمل الالئق وآافة العناصر والتمويل الدولي موضوعًا معممًا، فإنه يعني الدعائ

اتسام الوآاالت الدولية األخرى بواليات مترابطة  ، إلى جانبإّن هذا األمر. الرئيسية لبرنامج العمالة العالمي
لدولي يجعل تصميم برنامج عمل فعال لمنظمة العمل الدولية بشأن المبادالت التجارية والتمويل ا ،بشكل وثيق

 .للتحديات بصورة خاصة أمر مثيرًاوالعمالة 

  احتياجات الهيئات المكونة
من خالل هيكل اإلدارة : أساسيتين بطريقتيناحتياجات الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية  يعّبر عن . ٤٤١

ة المنتجة من وقد جرت مناقشة الرابط بين العمال. السديدة لمنظمة العمل الدولية والحوار على المستوى القطري
جهة والمبادالت التجارية والتمويل الدولي من جهة أخرى في إطار الفريق العامل المعني بالبعد االجتماعي 

ولجنة العمالة والسياسة االجتماعية، اللذين غالبًا ما شددا على الحاجة إلى المزيد  ،للعولمة، التابع لمجلس اإلدارة
 .الدولي من اتساق السياسة العامة على المستوى

أما على المستوى القطري، تسعى الهيئات المكونة إلى الحصول على دعم المكتب في إعداد المشاريع  . ٤٤٢
ويحتل طلب يرتبط بالمبادالت . ووضع السياسة العامة من خالل صياغة البرامج القطرية للعمل الالئق وتنفيذها

تحسين القدرة على التنافس في مجال التصدير  التجارية مكانة بارزة في هذه البرامج بشأن تقديم المساعدة في
 – وتميل طلبات مهمة إلى اإلشارة صراحة إلى قطاعات محددة). مثًال، في بنغالديش وليسوتو ورومانيا(

 .الملبوسات، إلى جانب المنتجات القائمة على الزراعة أو الجلود أو المنتجات الجلدية أبرزها قطاع

اء ما يدل على أّن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر قد خلقت أساسًا وتعرب بعض البلدان عن قلقها إز . ٤٤٣
وأّن البرامج القطرية للعمل الالئق تتطلب مساعدة في تنويع  ،وظائف متدنية المهارات في اإلنتاج البسيط

مثًال من  وتنعكس أحيانًا العالقة بين التجارة والعمالة في سياسات البلدان الوطنية بشأن العمالة،. الصادرات
خالل اإلشارة إلى االستخدام الممكن لمبادرة المعونة من أجل التجارة للمساعدة على تنويع الصادرات وتعزيز 

الحاجة إلى تقييم أآثر تطورًا لما التفاقات التجارة اإلقليمية من أثر على  إلى التكامل في األسواق العالمية، أو
 .العمالة

  المكتب استجابة

  ط إلى وضع أدوات تحليليةمن تحليل الرواب
تحليلية لمجلس  وثائق أساسية المكتب لطلبات الهيئات المكونة شكلاستجابة  تفي الماضي، غالبًا ما اتخذ . ٤٤٤

التجارة الدولية،  أن ينصب على وآان الترآيز يميل إلى. اإلدارة أو وثائق عمل أو مقاالت صحفية أو آتب
بشأن البعد المالي الدولي للنمو  ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني رة فيمجلس اإلداوثيقة  باستثناء ملحوظ يتمثل في
ما استوفيت الطلبات القطرية بدراسات على المستوى اإلقليمي دعمت نقاشات  غالبًاو .١٤واالستثمار والوظائف

ة واسترعت عمال. المنسوجاتما اتسمت هذه الدراسات بترآيز قطاعي، السيما على  آثيرًاو. السياسة الوطنية
، ويعود ذلك أساسًا إلى أّن العمالة المنسوجاتاإلناث اهتمامًا خاصًا في معظم األنشطة المضطلع بها في مجال 

في استحداث  القطاعوبالتالي، تجسدت التقلبات في . المنسوجات تميل ألن يغلب عليها العنصر النسائي قطاعفي 
 .أو إلغاء وظائف للنساء

 :بر إلى وضع أدوات لتقييم آثار التجارة على العمالة، على النحو التالي، أولي اهتمام أآومنذ عهد قريب . ٤٤٥

وضع تقييم سريع على المستوى القطري ألثر العمالة من أجل تحليل آثار األزمة العالمية والمالية على  
 ينصبو. العمالة، والسيما دور التجارة واالستثمار األجنبي المباشر في نقل األزمة من بلٍد إلى آخر

الترآيز على  توفير عمليات تقييم سريعة ضمن أطر زمنية قصيرة، السيما عندما تكون المعلومات 
  .المتاحة محدودة

                               
  :انظر   ١٤

ILO: Growth, investment and jobs: The international financial dimension, Governing Body, 294th Session, 
Geneva, Nov. 2005, GB.294/WP/SDG/2. 
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األدوات التجريبية المتطورة لتقدير آثار التجارة على العمالة من أجل عمليات  استعمالأو  استحداث 
وآلية من المعلومات، وتنطبق عندما  ةوسطيوتقدم هذه األدوات أنواعًا . التقييم على المستوى القطري

هذه األدوات وقتًا طويًال جدًا، ولكن ما إن تتواجد هذه  استحداثويستغرق . البيانات عالية النوعية تتاح
  .تطبيقها على مجموعة من االستخدامات في وقت قصير نسبيًا األدوات حتى يمكن

آثار التجارة على العمالة، في جملة  الجةمعيهدف مشروع ممول من االتحاد األوروبي بشأن تقييم و 
وضع أدوات للتحليل التجريبي، بما في ذلك في الحاالت التي تكون فيها البيانات نادرة أو غير  إلىأمور، 

ذ هذا المشروع وسينف. تحليل اآلثار التي تتخطى تلك المتعلقة باألجور وعدد الوظائف إلىموثوق بها، و
تم اختيارها بالتشاور مع الجهات المانحة ) وإندونيسياديش وبنن وغواتيماال بنغال(في أربعة بلدان رائدة 

  .والهيئات المكونة

  المساعدة التقنية المرتبطة بالتجارة
لشرآات ذات اإلمكانية ل القدرة التنافسيةحتى اآلن، ترآز المساعدة التقنية المرتبطة بالتجارة أساسًا على  . ٤٤٦

لدى منظمة العمل  القائمة آما يستهدف العديد من أدوات المساعدة التقنية. جيتهاإلى تعزيز إنتا سعيًا ،التصديرية
المنشآت التنافسية والمسؤولة وبرنامج العمل األفضل، وهو  دعمالدولية الزيادات في اإلنتاجية، السيما برنامج 

وُتبذل الجهود لتكييف ). ٢-٤انظر اإلطار (مبادرة مشترآة بين منظمة العمل الدولية والمؤسسة المالية الدولية 
وعلى وجه الخصوص، تساهم منظمة العمل الدولية حاليًا في تصميم . هذه البرامج مع سياقات تحددها التجارة

على أن ينفذه التجمع المشترك بين الوآاالت التابع لمجلس المديرين  ،بالتجارة المرتبطةمشروع للمساعدة التقنية 
وبالنسبة إلى مشروع آخر جرى . التجارة والقدرة اإلنتاجية ومنظمة العمل الدولية التنفيذيين لألمم المتحدة بشأن

المنشآت المستدامة وتقنيات  لتنمية، تم دمج األدوات وآسيا الوسطى تنفيذه بدعم من المكتب اإلقليمي ألوروبا
 .عزيز تنويع الصادراتالمحتملة في مجال التصدير من أجل ت التنافسية تخطيط المهارات وأساليب تقييم القدرة

وفي سياق اتفاقات الشراآات االقتصادية المتفاوض بشأنها بين االتحاد األوروبي ومجموعة دول أفريقيا  . ٤٤٧
أصحاب  مع والكاريبي والمحيط الهادئ، اضطلعت منظمة العمل الدولية بعدد من األنشطة، بما فيها مشاورات

ز على التكامل اإلقليمي حول التجارة والعمالة، ترآ دورة أعد مرآز تورينوو .١٥المصلحة وبناء القدرات
وهو على وشط أن يطلق دورة مفتوحة بشأن  .١٦االقتصادية في أفريقيا والمفاوضات حول اتفاقات الشراآة

 .معلومات قدمها المكتببفضل تم إعدادها  ،التجارة الدولية وأسواق العمل

  ألزمةا االستجابة إلى
ات تقييم عديدة على المستوى القطري من أجل تقييم أثر التغيرات في في سياق األزمة، أجريت عملي . ٤٤٨

أو تدفقات االستثمار األجنبي المباشر على العمالة، بهدف مساعدة الحكومات على وضع استجابات  التجارة
ريعة آما ُأعدت دراسات رائدة وس. واسُتخدمت أدوات مختلفة للقيام بعمليات التقييم هذه. مناسبة للتصدي لألزمة

عن األثر على العمالة لصالح آمبوديا ومصر وليبيريا وأوغندا وأوآرانيا، إلى جانب قطاع المنسوجات في 
وُطبقت أدوات تجريبية لتقدير أثر التجارة على . ا في جمهورية الكونغو الديمقراطيةنفتااالمغرب وفي مقاطعة آ

 .العمالة خالل األزمة في البرازيل والهند وجنوب أفريقيا

  المكتب تأثير نشاط
الذي يضطلع به المكتب بشأن التجارة والتمويل الدوليين لتقييم منتظم على  تأثير النشاطلم يخضع  . ٤٤٩

، قدم المعهد الدولي للدراسات ٢٠٠٧وفي عام . ومن المبكر جدًا تقديم التقارير بشأن ذلك ،المستوى القطري
وقّيم العمل . البحثية بشأن تعزيز بحوث المنظمة وشبكاتها ًاداخلي العمالية التابع لمنظمة العمل الدولية تقريرًا

بشأن العولمة، على جودتها العالية، لم  منظمة العمل الدولية بحوثالذي يقوم به المكتب ووجد أّن  التحليلي المهم

                               
اع    ١٥ ا،   (اإلقليمي األفريقي الحادي عشر      عقب االجتم د التحديات       )٢٠٠٧أديس أباب اعيون مشروعًا لتحدي ق الشرآاء االجتم ، أطل

ات الشراآة االقتصادية   ة عن اتفاق ية المنبثق ام . الرئيس ان ع ؤتمران إقليمي ، األول من جانب مكتب األنشطة الخاصة  ٢٠٠٧وُنظم م
ب األ   ب مكت ن جان اني م اال والث ي آمب ال ف ار  بالعم ي داآ ل ف طة الخاصة بأصحاب العم ذين   . نش ن ه ان ع ان المنبثق دد اإلعالن ويش

ى المستوى            ة االقتصادية عل ات االجتماعي ى الهيكلي ات الشراآة االقتصادية عل ع التفاق المؤتمرين على الحاجة إلى تحليل األثر المتوق
  .الوطني، بمزيد من العمق

ي        ١٦ ر في س نهج بشكل أآب ة            سيجري تطوير هذا ال ى العمال ارة عل ار التج يم آث ي بشأن تقي اد األوروب ه االتح ذي يمول اق المشروع ال
  .٢٠٠٩فبراير / والتصدي لها، والذي استهل في شباط
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األخرى التي األنشطة  بالقدر نفسه من الدعاية التي تحظى بها أنها لم تحَظآما  ،يكن يشار إليها بالقدر المتوقع
 .١٧يرعاها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

  الموارد واألصول
يناير / وفي آانون الثاني. المكتب حاليًا برنامج متكامل تحديدًا بشأن التجارة والتمويل والعمالةليس لدى  . ٤٥٠
، ويساعده بدوام آامل يكون مسؤوًال عن هذا الموضوع آبير ، أنشأ قطاع العمالة وظيفة خبير اقتصادي٢٠٠٩
، لم ينفك هذا الفريق يدعم مشروعًا ٢٠٠٩فبراير / ومنذ شباط. اقتصادي يكون عقده لمدة سنة واحدةخبير 
مليون دوالر أمريكي، بشأن تقييم آثار التجارة على  ٣٫٤سنوات بتمويل من الجماعة األوروبية بلغ ال رباعي

 .العمالة والتصدي لها

على مسائل التجارة وقد أصبحوا اآلن  اإلداراتفين من مختلف العديد من الموظ انكبفي الماضي، و . ٤٥١
ذات  اإلداراتأعمالهم من ميزانيات  وتمول. الذي أنشئ مؤخرًا ،جزءًا من فريق البحوث الداخلي بشأن التجارة

 .الصلة

  األهداف االستراتيجية المتالزمة والمترابطة والمتكافلة
الدعائم األربع للعمل  تتناول مجموعالدولي والعمالة معقدة و إّن الروابط القائمة بين التجارة والتمويل . ٤٥٢
ألغراض  ،المشار إليه أعاله ،وقد استعين حتى اآلن بفريق البحوث غير الرسمي على مستوى المكتب. الالئق
باإلضافة إلى . واُتخذت الخطوات األولى نحو المشاريع البحثية بتصميم مشترك. وتبادل المعلومات التشاور

مشروع بحثي  لمواصلةتم التوصل إلى اتفاق بين إدارة العمالة وإدارة المعايير واألآاديميين الخارجيين ذلك، 
وتجري مناقشات بين إدارة العمالة . مشترك بشأن األحكام المتصلة بالعمل في االتفاقات التجارية التفضيلية
 .صاءات المتعلقة بالعمالةوإدارة اإلحصاءات حول موضوع التعاون المحتمل بشأن التجارة واإلح

التعاون بين إدارة  ، أال وهوالمشترك في إطار األهداف االستراتيجية على التنفيذمثال ملموس  هناكو . ٤٥٣
ل آخر وهناك مثا. االقتصادية، آما أشير إليه أعاله في سياق مفاوضات اتفاقات الشراآةالعمالة وإدارة الحوار 

بالتجارة مع التجمع المشترك بين الوآاالت  المرتبطةساعدة التقنية الجهود المبذولة لتصميم مشروع للم على
 على المفاوضات تنطويو. التابع لمجلس المديرين التنفيذيين لألمم المتحدة بشأن التجارة والقدرة اإلنتاجية

يساهم أن  وقعيتإدارة العمالة وإدارة القطاع، مما يعكس المساهمة اإليجابية التي  ن عنالتعاون الوثيق بين ممثلي
 .استحداث العمالة المنتجة من خالل زيادة القدرة التنافسية للصادرات في مجالبها الحوار االجتماعي 

  ودور الشراآات الحاجة إلى اتساق السياسات
على مستوى السياسة العامة، جرت محاوالت لتعزيز روابط منظمة العمل الدولية مع مؤسسات دولية  . ٤٥٤

واجتمع ممثلون عن مؤسسات دولية، مثل البنك الدولي  .١٨بادرة اتساق السياساتأخرى، السيما من خالل م
ومنظمة األمم ) األونكتاد(وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

لسنة  لتبادل المعلومات وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مرتين في ا) اليونيدو(المتحدة للتنمية الصناعية 
 .وجرت أنشطة أخرى على المستويين اإلقليمي والوطني. ووجهات النظر

وعلى المستوى التقني، ازدادت األنشطة المشترآة بين منظمة العمل الدولية وغيرها من المؤسسات  . ٤٥٥
ومنشوران  ١٩ةمنشوران مشترآان مع منظمة التجارة العالمي من بينها الدولية ذات الصلة وتمخض عنها أمور

ومنشور مشترك مع صندوق آارنيغي للسلم الدولي وبرنامج األمم  ٢٠مشترآان مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا
                               

دة أو من خالل دور نشر              ١٧ ة جي د من البحوث في صحف ذات نوعي يقترح التقرير حًال مفاده أن تنشر منظمة العمل الدولية المزي
دولي  آما ي. متعارف عليها دعو إلى زيادة الترآيز على عرض هذه البحوث خالل مؤتمرات مهمة على المستوى الوطني واإلقليمي وال

  .من أجل زيادة إطاللتها
ا             " مبادرة اتساق السياسات"آانت    ١٨ ادت به ي ن ة، والت اعي للعولم د االجتم ة بالبع ة المعني ة العالمي ر اللجن ى من تقري التوصية األول

  .٢٠٠٨وُنظمت عشرة اجتماعات على المستوى العالمي عام . ٢٠٠٤ولية عام منظمة العمل الد
  :انظر   ١٩

M. Bacchetta, E. Ernst and J.P. Bustamante: Globalization and informal jobs in developing countries, a joint 
study of the ILO and the Secretariat of the WTO (Geneva, 2007). 

  :رانظ   ٢٠
T. Hidayat and D. Widarti: ILO–ASEAN joint study on social implications of ASEAN Free Trade Agreement 
(AFTA) on labour and employment: The case of Indonesia (Jakarta, ILO, 2005). 
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، على سبيل ٢٠٠٩في عام . آما اتخذ التعاون مع وآاالت أخرى شكل أحداث مشترآة .٢١المتحدة اإلنمائي
مشترآة أخرى مع منظمة التجارة  المثال، ُنظمت ورشة عمل مشترآة مع معهد البنك الدولي وورشة عمل

 .٢٢العالمية

: إّن الجهود التي يبذلها المكتب لتوسيع وتعميق التعاون مع المؤسسات األخرى قد اتسعت لتشمل التوظيف . ٤٥٦
فالموظفون الثالثة الحاليون الذين يعملون على الروابط القائمة بين التجارة والعمالة المنتجة جرى تعيينهم من 

 .الدولي ومنظمة التجارة العالمية، على التوالي األونكتاد والبنك

  قدمًا الممكنة للمضي السبل

  الدول األعضاء
تواجه الدول األعضاء تحديات جمة عندما تحاول أن تستفيد من الفرص التي يوفرها االنفتاح على  . ٤٥٧

جهة  ق العمل منير من زيادة االتساق بين سياسات سوويمكن آسب الكث. الصعيدين التجاري والمالي
المزيد من التعاون : وتحقيقًا لذلك، قد تكون مسألتان نافعتين. والسياسات التجارية والمالية من جهة أخرى

 .والتجارة العملوإقامة حوار بشأن تسلسل اإلصالحات السياسية في مجال  المعنيةالمكثف بين الوزارات 

 درات واستحداث الوظائف ذات الصلةال تحتاج سياسات التجارة الحرة بالضرورة إلى المزيد من الصاو . ٤٥٨
وقد سلمت . وتبرز الحاجة أحيانًا إلى تدخل الحكومات لحفز استجابة المتوقعة، والسيما في البلدان النامية. بها

أمام " المعونة من أجل التجارة"إلى إتاحة مبادرة  وأفضى ذلكالدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية بذلك 
وقد ترغب الهيئات المكونة . تشمل اتفاقات التجارة التفضيلية أآثر فأآثر مكونًا للمساعدة التقنيةو. البلدان النامية

لمنظمة العمل الدولية في أن تعتبر أّن مبادئ العمل الالئق يمكن أن تكون عنصرًا مفيدًا في مشاريع المساعدة 
 .التقنية ذات الصلة

غير أّن . لم، أصبح من البديهي أّن االنفتاح يوّلد الضعفوفي سياق األزمة االقتصادية والمالية في العا . ٤٥٩
واسع النطاق على أّنه ينبغي لالنفتاح  ًاويبدو أن هناك اتفاق. االقتصادات المفتوحة لم تتأثر جميعها بالطريقة نفسها

يع المنتجات وهناك أيضًا مؤشرات على أّن التنويع الجغرافي وتنو. المالي أن يترافق مع التنظيم المالي المناسب
وقد ترغب الدول األعضاء في أن تستعرض . في الصادرات يحد من مواطن الضعف تجاه الصدمات التجارية

 .تلك الجوانب عندما تفتح اقتصاداتها

وسوف تتعرض االقتصادات  ،من الصدمات الخارجيةتمامًا يوجد درع واٍق  بيد أن من غير المحتمل أن . ٤٦٠
وقد يقال بالتالي إّن االقتصادات المفتوحة تحتاج إلى . خارجية بأحجام مختلفةالمفتوحة بشكل منتظم إلى صدمات 

. نظم أوسع وأآثر عمقًا من الحماية االجتماعية، من أجل مساعدة الذين يعانون من الصدمات الخارجية السلبية
العواقب  من وأظهرت بحوث منظمة العمل الدولية منذ أآثر من عقد مضى أّن الحرية النقابية والتخفيف

  .٢٣ترافقان معًااالجتماعية للتجارة ي

  تبـالمك
آبير من األنشطة حول الروابط القائمة  قدرب، اضطلعت منظمة العمل الدولية ٢٠٠٩-٢٠٠٤خالل الفترة  . ٤٦١

وفي ضوء التقلبات األخيرة في أسواق السلع االستهالآية واألزمة المالية . بين التجارة والتمويل الدولي والعمالة
األزمة على األجلين المتوسط والبعيد، تتواصل  تطورادية الراهنة واستمرار الشك حول آيفية واالقتص

وعلى وجه الخصوص، قد يكون من . التمويل الدوليب المتعلقالعمل نطاق المناقشات حول الحاجة إلى توسيع 
 :أفضل فهمًاالمهم فهم ما يلي 

                               
  :انظر   ٢١

S. Polaski et al.: Brazil in the global economy: Measuring the gains from trade (Washington, DC, Carnegie 
Endowment for International Peace; and Geneva, ILO, 2009). 

  .www.ilo.org/trade:  يمكن االطالع على المزيد من المعلومات بشأن الحدثين على الموقع التالي   ٢٢
  :انظر   ٢٣

R. Torres: Towards a socially sustainable world economy: An analysis of the social pillars of globalization, 
(Geneva, ILO, 2001). 
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 على أّن أثره قتصادي، خاصة في ضوء البراهيندور بعض جوانب االنفتاح المالي آمحرك للتقلب اال 
  على التقلب االقتصادي قد يكون أآبر حجمًا من أثر االنفتاح في التجارة؛

من أجل ضمان " الحقيقي"الطريقة التي يمكن من خاللها تعزيز الرابط بين االقتصاد المالي واالقتصاد  
  ".حقيقية"مساهمة األسواق المالية الحرة في خلق ثروات ووظائف 

، قد يكون من المفيد أيضًا تحليل آيفية ارتباط تلك )ثنائيةال(د اتفاقات االستثمار ونظرًا إلى الزيادة الكبيرة في عد
  .االتفاقات بهدف العمل الالئق

وسع المكتب بشكل آبير تعاونه التقني بشأن المسائل التجارية مع مؤسسات دولية أخرى ذات صلة  وقد . ٤٦٢
 .تلك الجهود وتوسيع نطاقها لمواصلةآما يوجد أساس صلب . حكوميةأو مع منظمات غير 

ج المتبعة في مجال التجارة، يمكن االضطالع بعمل جديد بشأن التمويل الدولي بالتعاون وتماشيًا مع النُه . ٤٦٣
لزيادة التعاون التقني مع  مجالوعلى وجه الخصوص، قد يكون هناك . مع المؤسسات الدولية ذات الصلة

ويمكن أن . نقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أو مصرف التسويات الدوليةصندوق ال
والمعهد الدولي  تكامل السياساتالمزيد من العمل على الخبرة الموجودة داخل إدارة العمالة وإدارة  يعتمد

 .للدراسات العمالية

الجهود بغية وضع أدوات تحليلية لتقييم آثار  لةلمواصوفي البحوث المتعلقة بالتجارة، يتهيأ المكتب  . ٤٦٤
بل من حيث اآلثار المتعلقة بنوع الجنس أو المهارات فقط التجارة على العمالة، ليس من حيث اآلثار اإلجمالية 

المشورة  باالستناد إلىومن شأن مثل تلك األدوات أن تمّكن المكتب من العمل بسرعة . أيضًا الدخلتباين أو 
، أن تعزز قدرة الحاالت المثلىوينبغي لهذه األدوات، في . لقائمة على التحليل العميق، عند الضرورةالسياسية ا

المكتب على نشر األعمال التحليلية في صحف مرجعية، وبالتالي أن تساهم في تعزيز سمعة ما يضطلع به 
 .المكتب من أنشطة في صفوف نظرائه في المؤسسات األخرى

استجابة إلى طلبات يقوم المكتب ومرآز تورينو بإعداد أدوات الستخدامها فالقدرات،  أما فيما يتعلق ببناء . ٤٦٥
بناء القدرات على األولى التي اتخذها المرآز في هذا الصدد أّن هناك طلبًا آامنًا  وقد أظهرت الخطوات. البلدان

 .بشأن التجارة، السيما في سياق تحرير التجارة على المستوى اإلقليمي

أدوات الستخدامها في سياق المساعدة التقنية المرتبطة  فإن استحداثعلق بالمساعدة التقنية، وفيما يت . ٤٦٦
آما استهل . على أدوات موجودة تستهدف تنمية المنشآت التعويل ما زال طري العود، ولكن يمكن بالتجارة

عامة بشأن القدرة التنافسية العمل لتطبيق خبرة منظمة العمل الدولية بشأن تنمية المهارات على هدف السياسة ال
، الذي يرّآز على تعزيز "المساعدة من أجل التجارة"وتقابل مثل هذه الجهود مفهوم . عهايللصادرات أو تنو

آجانب من " الصعود في سلسلة القيم"وقد تبرز الحاجة إلى مساعدة البلدان على . القدرة التنافسية للصادرات
 .بار عند تصميم األدوات ذات الصلةأخذها في االعت يتعينالجوانب التي 

دعمًا " المساعدة من أجل التجارة"إلى استخدام مبادرة  أيضًا أشارت اتفاقات التجارة التفضيلية األخيرةو . ٤٦٧
للتفكير االستباقي من جانب منظمة  مجاًالويبدو أّن هناك . للسياسات االجتماعية والسياسات المتعلقة بالعمل

 .ل التي قد يتخذها هذا النوع من المساعدة التقنية المرتبطة بالتجارةالعمل الدولية حول األشكا
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  ٧الفصل 

  العمل في االقتصاد غير المنظم والسياسات الرامية 
  المنظم  االقتصادإلى تيسير االنتقال إلى 

  تنوع الحقائق واالتجاهات السياسية

  تحد عالمي
نسبة آبيرة من القوة العاملة  أنإذ . ل الالئق للجميعتحول دون تحقيق العم آأداءعقبة  عدم التنظيمزال يال  . ٤٦٨

ويتمتع الذين يعملون ". االقتصاد غير المنظم"في تكسب رزقها ، ٢٠١٠العالمية، من النساء والرجال، في عام 
لحسابهم الخاص في منشآت بالغة  عاملينبأجر أو بالقطعة أو  عاملينسواء آانوا  - في القطاع غير المنظم 

ل والتمويل الحماية االجتماعية وحماية العم الوصول إلى فرص بقدر محدود من - ونها بأنفسهم الصغر يدير
الء العمال للهوية القانونية ويعني افتقار هؤ. وهم يتقاضون عائدات ضئيلة على عملهم) وحقوق الملكية(والملكية 

ونية وأنهم عاجزين عن التفكير في من القوة في المفاوضة والتمثيل والحماية القان ًامحدود لديهم قدرًا أن
فًا في سوق العمل، بمن فيهم ذوو المهارات اضعاستويجتذب االقتصاد غير المنظم أآثر المجموعات . ١المستقبل

  . المتدنية والشباب وآبار السن والنساء والمهاجرون

ترة من فل المنظمنمو القطاع غير ورغم أن بعض البلدان، مثل األرجنتين والبرازيل، نجح في الحد من  . ٤٦٩
في بعض البلدان  أآبر بقدر وقد تكون زادت - ال تزال مرتفعة إجماًال ةغير المنظم حصة العمالةالزمن، فإن 

هي محل الكثير من  نموهاأو /و السمة غير المنظمةواألسباب الرئيسية الستمرار . واألقاليم في العقد المنصرم
وأحد . الجديدة اومحرآاته للسمة غير المنظمةد األسباب الجذرية والواضح هو تعد. ةالمتباينالنقاش واآلراء 

عدد آاف من فرص العمل الجيدة لتستوعب  استحداثالعوامل األساسية في ذلك هو عجز االقتصادات عن 
وتأخر نمو العمالة في القطاع المنظم من االقتصاد . ٣و ٢جميع الباحثين عن عمل، آما ذآر ذلك في الفصلين 

نتيجة  يحتمل أن تزداد سوءًابل هذه التوجهات  يحتمل أن تستمروالقوة العاملة،  نمو عنالبلدان  في غالبية
آخر في العديد من البلدان وهو انخفاض قدرة القطاع الصناعي على  نمطولوحظ . المالية واالقتصادية ةلألزم

دنى في الطرف األطاع الزراعة إلى وقد تالحظ آذلك ظاهرة انتقال العمالة السريع من ق. استيعاب اليد العاملة
ومن العوامل المساهمة األخرى، . قطاع الخدمات، حيث تنتشر قلة اإلنتاجية وتردي فرص العمل انتشارًا أآبر

الضغوط الواقعة على المنشآت المحلية بجميع أحجامها، بما فيها المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر، لتصبح أآثر 
وأدت التغييرات . ها البقاء والتكيف والنمو في ظل منافسة عالمية آخذة في الزيادةقدرة على المنافسة حتى يمكن
جديدة، مثل التعاقد من الباطن  عمل االستخدام والعقود إلى ظهور ترتيبات أنماطفي استراتيجيات اإلنتاج و

ن والحماية واالستخدام لبعض الوقت والعمل المؤقت والعمل العارض، وهي توفر قدرًا محدودًا من األم
وساهمت عمليات إعادة هيكلة . ا إذا ما قورنت بعقود االستخدام المنظمة أو المنتظمةماالجتماعية أو ال توفره

االقتصاد، بما في ذلك الخصخصة واسعة النطاق لمنشآت الدولة والخدمات العامة، في نمو االقتصاد غير المنظم 
 . البلدان التي سجلت نموًا اقتصاديًا آبيرًا في السابق حتى في - االنتقال  بمرحلةفي البلدان التي تمر 

 حاالت الرآودبحيث يزيد نطاقه أثناء . ويسجل االقتصاد غير المنظم دالة معاآسة للدورة االقتصادية . ٤٧٠
األزمة االقتصادية العالمية الراهنة، مما يشير إلى أن العمل في في الهيكلي أو  التكييفمثل عمليات  االقتصادي

السمة غير أن خالف ذلك تبين  لكن الشواهد". خيارًا"غير المنظم يعد استراتيجية للبقاء أآثر منه  القطاع
 . تلقائيًا مع تسجيل نمو اقتصادي آبير تنحسرال  المنظمة

                               
  .٢٠٠٢، جنيف، ٩٠، التقرير السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم: مكتب العمل الدولي   ١
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باختالف السمات االجتماعية  - وبالتالي احتياجاتها  -الهيئات المكونة لدى ، من دون شك، وقائعال وتختلف . ٤٧١
البرامج السياسية في البلدان، آما يناقش ذلك في الجزء التالي؛ بل إنها تختلف آذلك وفقًا واالقتصادية و

المشاريع الذين يعملون في االقتصاد  أصحابالعمال و شرائحوالختالف  للسمة غير المنظمةللمحرآات الخاصة 
 . غير المنظم

  لدان ذات الدخل المنخفض والمتوسطالب
وفي هذا . ٢الناميةالعمالة في البلدان  إجماليفي المائة من  ٩٠و ٣٥بين  ظمةالسمة غير المننسبة تتراوح  . ٤٧٢

  . من الناحية الهيكلية بعملية التنمية السمة غير المنظمة رتبطتالسياق، 
في المائة  ١٠وفي أفريقيا جنوب الصحراء، ال يعمل في القطاع المنظم من االقتصاد سوى نسبة تقل عن  . ٤٧٣

. ٣تغير هذه النسبة في اآلونة األخيرة وزاد الفقر المدقع على النقيض من األقاليم األخرىولم ت. من القوة العاملة
 . وبالتالي ترتبط سياسات التصدي لتحدي االقتصاد غير المنظم باستراتيجيات الحد من الفقر ارتباطًا وثيقًا

تسجيل انخفاض آبير وعلى الرغم من تسجيل نمو اقتصادي سريع وقوي في إقليم آسيا والمحيط الهادئ و . ٤٧٤
في المائة  ٨٤و ٤٧إذ تتراوح بين  - في معدالت الفقر في بعض البلدان، فال تزال نسبة الفقراء العاملين آبيرة 

فضًال . ٤في شرق وجنوب آسيا على التوالي) الذين يعيشون على دوالرين أمريكيين أو أقل في اليوم(من العمال 
تتكيف مع المنافسة العالمية والتغير التكنولوجي  وهيسيوية آل، فإن إعادة هيكلة االقتصادات اعن ذلك

واالستراتيجيات اإلنتاجية الجديدة عن طريق توسيع نطاق سالسل اإلنتاج العالمية، أدت إلى زيادة التعاقد من 
ونجد من بين الجهات العديدة الموجودة في الطرف األدنى من . لالنتاج الباطن واالستعانة بمصادر خارجية

المنشآت بالغة الصغر أو العاملين في المنزل الذين ال يعترف بهم وال يتمتعون بالحماية  ةالعالمي توريدالسل الس
 .٥ويفتقرون إلى الوصول إلى الخدمات والحقوق األساسية

أن  وتشير التقديرات إلى. حضريةويعتبر االقتصاد غير المنظم أساسًا في أمريكا الالتينية ظاهرة  . ٤٧٥
في  ٤٠في المائة من العمال في أمريكا الالتينية وأنه يساهم في حوالي  ٧٥ر المنظم يضم حوالي االقتصاد غي

في المائة من مجموع فرص العمل التي أتيحت على  ٧٠المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لإلقليم وأنه شكل 
نظم والحوار السياسي بشأنه بال تحديد مفاهيم االقتصاد غير الم َلوتواَص. ٦مدى السنوات الخمس عشرة الماضية
واعتمد عدد من البلدان تشريعًا خاصًا لتيسير انتقال المنشآت بالغة الصغر . هوادة على مدى العقدين المنصرمين

ومنحت مؤتمرات قمة منظمة . المنظم ولتنظيم العمل المنزلي وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية االقتصاد إلى 
للسمة غير ات المتتابعة لوزراء العمل في البلدان األمريكية، أولوية خاصة للتصدي الدول األمريكية والمؤتمر

 .٧المنظمة
 وأوتتخذ البلدان النامية في جميع األقاليم مبادرات للتصدي لتحدي االقتصاد غير المنظم عن طريق تدبير  . ٤٧٦

العمالة؛ توسيع  توليداإلنتاجية وتحسين : وتشمل هذه التدابير ما يلي. ١-٧أآثر من التدابير الواردة في الشكل 

                               
، وتقارير قطرية ILO: Women and men in the informal economy – A statistical picture (Geneva, 2002): انظر   ٢

  . مختلفة نشرت بعده
، أعدت للدورة الخامسة والعشرين للجنة ورقة مناقشة: التصدي لتحدي البطالة في أفريقيا: لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا   ٣

  . ٢٠٠٦مايو  /أيار ١٣-١٠اغادوغو، خبراء مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفارقة، و
جمهورية  بوسان، ، تقرير المدير العام لالجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر،تحقيق العمل الالئق في آسيا. مكتب العمل الدولي   ٤

  ). ٢٠٠٦جنيف، ( ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول - أغسطس / آوريا، آب
مؤتمر الدولي السابع ال أيده، الذي ILO: Guidelines concerning a statistical definition of informal employment: انظر   ٥

هي مجموعة دولية من " مجموعة دلهي"؛ )٢٠٠٣ديسمبر  /آانون األول -نوفمبر  /تشرين الثاني(عشر لخبراء إحصاءات العمل 
ًال عن الدراسات االستقصائية عن العمالة غير تدعمها حكومة الهند، وهي تعد دلي ،الخبراء المعنيين بإحصاءات القطاع غير المنظم

  . المنظمة والقطاع غير المنظم
  :انظر   ٦

ILO: Decent work in the Americas: An agenda for the Hemisphere, 2006–15, Report of the Director-General, 
Sixteenth American Regional Meeting, Brasilia, May 2006 (Geneva, 2006) . 

المؤتمر الخامس جعل العمل الالئق في صميم التنمية االجتماعية واالقتصادية، : إعالن بورت أوف سبين: منظمة البلدان األمريكية   ٧
رفيع  االجتماعونظر . ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول ١٣-١١عشر لوزراء العمل في البلدان األمريكية، بورت أوف سبين، ترنيداد وتوباغو، 

أآتوبر، في االقتصاد غير المنظم آإحد  /نياالمعقود في تشرين الث ،عشر لوزراء العمل في البلدان األمريكية المستوى السادس
التحديات األساسية التي يجب على اإلقليم أن يتصدى لها وشدد على أهمية الدور الذي يضطلع به وزراء العمل في التعامل مع 

  .www.sedi.oas.org/ddse/english/cpo_trab_XVI_CIMT.asp  :وقعوالتقرير متاح على الم. االقتصاد غير المنظم
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وحقوق عمل مواتية؛ تقديم  تنظيميةنطاق الحماية االجتماعية؛ تعزيز المساواة بين الجنسين؛ تعزيز إرساء بيئة 
 بلورةآذلك ويجري . لمهارات؛ تعزيز إدارة العمل وتفتيش العمل والحوار االجتماعياالدعم لتنظيم المشاريع و
رائدة بتمويل قصير  مشاريعالمنظم، لكن غالبًا من خالل أطر  االقتصادر االنتقال إلى الممارسات الجيدة لتيسي

 .٨األمد

مؤسسات  وتسييرإطارًا شامًال ومتكامًال يجمع بين برنامج التنمية  موضع التنفيذ القليل من البلدان ووضع . ٤٧٧
تقدمًا في اآلونة ) برازيلمثل األرجنتين وال(ومع ذلك أحرزت بعض بلدان أمريكا الالتينية . سوق العمل

 . السياسية اإلجراءاتعن طريق الجمع بين العديد من  آبح السمة غير المنظمة ، آما سبق ذآره،األخيرة

 البلدان ذات الدخل المرتفع
المرشحة لالنضمام مسألة تثير قلقًا سياسيًا آبيرًا منذ التسعينات في البلدان  السمة غير المنظمة تأضح . ٤٧٨
يتعلق األعضاء الجدد في االتحاد األوروبي وسائر البلدان الصناعية، وغالبًا ما البلدان األوروبي، و االتحاد إلى

ومن . من القوة العاملة ىصغرنسبة على على الرغم من أنه يؤثر  -  عنه شكل العمل غير المعلنبالقلق هذا 
 بمرحلةإلجمالي في البلدان التي تمر في الناتج القومي ا السمة غير المنظمةالمقدر أن تتراوح نسبة مساهمة 

ن والتنمية في الصادر عن منظمة التعاو ،٢٠٠٦لعام  آفاق العمالةويشدد تقرير . في المائة ٣٠و ٦ بيناالنتقال 
في البلدان  ةالمنظم العمالةاالنتقال إلى  تشجيع، على األهمية الكبرى للتدابير الرامية إلى الميدان االقتصادي
ورسمت الدول األعضاء في االتحاد . ٩مرتفعة ةغير المنظم العمالةنظمة، حيث ال تزال نسبة األعضاء في الم

  . عنه العمل غير المعلن حجماألوروبي بدعم من الشرآاء االجتماعيين سياسات جديدة لتقليص 

 ٢٠٠٣، وفي عام ٢٠٠١منذ عام  عنه لعمل غير المعلنا على معالجة مسألةالمفوضية األوروبية  وتدأب . ٤٧٩
وتختلف . ١١توفر إطار عمل للدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،١٠مبادئ توجيهية بشأن العمالةأصدرت 

باختالف النوع السائد من  لمعالجة العمل غير المعلن عنه ج المتبعة في الدول األعضاء في االتحاد األوروبيالنُه
والخدمات ) الفنادق والمطاعم(والضيافة  البناء -والقطاعات االقتصادية األآثر تأثرًا  عنه العمل غير المعلن

وحمالت  التوريدترآيز على سالسل الوتشمل طائفة السياسات والبرامج . المنزلية والزراعة على سبيل المثال
وتغطي هذا الطائفة . ١٢والمتوسطة وسياسات العمالة النشطةة منشآت الصغيرلالتسجيل والمعلومات والدعم ل

وهي أمور توفرها الدول  ،لمتعلقة بتفتيش العمل وفرض الضرائب والضمان االجتماعيآذلك التدابير والقوانين ا
أو المشجع على االمتثال لها من خالل ) من الخالل االآتشاف والعقوبات(األعضاء التي تضطلع بدور الرادع 

أو من ) مثًال عنه لمعلنمن خالل تعزيز منافع العمل ا(الترآيز على التدابير الوقائية والعالجية لتعزيز االلتزام 
 . ١٣خالل الدمج بين الدورين

                               
، االتجاهات الحديثة والمناقشات السياسية والممارسات الجيدة: العمل الالئق واالنتقال إلى السمة المنظمة: مكتب العمل الدولي   ٨

نوفمبر  /قال إلى االقتصاد المنظم، جنيف، تشرين الثانيالتمكين من االنت: تقرير الندوة األقاليمية الثالثية بشأن االقتصاد غير المنظم
  ). ٢٠٠٨جنيف، ( ٢٠٠٧

  :انظر   ٩
OECD: Boosting jobs and incomes: Policy lessons from reassessing the OECD Jobs Strategy, Employment 
Outlook 2006 (Paris, 2006). 

  :انظر   ١٠
EU: “Council Decision of 22 July 2003 on guidelines for the employment policies of the Member States, 
2003/578/EC”, in Official Journal of the European Union (Brussels), L 197, Vol. 13, 5 Aug. 2003. 

  :انظر   ١١
European Commission: “Council resolution on transforming undeclared work into regular employment”, in 
Official Journal of the European Union (Brussels), C260, Vol. 46, 29 Oct. 2003. 

  :انظر   ١٢
J. Heyes: Tackling unregistered work through social dialogue: The Turkish and European experience, Dialogue 
Paper No.14 (Geneva, ILO, 2007). 

   :ظران   ١٣
P. Renooy; S. Ivarsson; O. van der Wusten-Gritsai; R. Meijer: Undeclared work in an enlarged Union. An 
analysis of undeclared work: An in-depth study of specific items, Final report, European Commission, 
Directorate-General for Employment and Social Affairs (Brussels, 2004). 
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  بشأن االقتصاد  مل الدوليةوالية منظمة الع
 وتطورها غير المنظم

عامًا من الخبرة على الصعيدين النظري والعملي فيما يتعلق  ٣٥تملك منظمة العمل الدولية ما يزيد على  . ٤٨٠
في  اضطلعت بدور أساسيالتي  ،١٩٧٢آينيا عام  إلىلة المعنية بالعما تهابداية من بعث ،باالقتصاد غير المنظم

وفي عام . بالنسبة إلى العمالة والتنمية في البلدان النامية "القطاع غير المنظم"االنتباه إلى أهمية  استرعاء
وفي اآلونة . ١٤صراحة العمل المنظم وغير المنظم على حد سواء ليشملوضع برنامج العمل الالئق  ١٩٩٩

في عام  الدوليالذي اعتمده مؤتمر العمل  ،العمل الالئق واالقتصاد غير المنظمبشأن القرار  األخيرة، قدم
للعمل الذي يضطلع به  إرشاداتقدم ، آما ، توصيات سياسية للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية٢٠٠٢
هذه القضية  ،٢٠٠٢نذ عام م دوليالالعديد من القرارات األخرى التي اعتمدها مؤتمر العمل  توتناول. ١٥المكتب

فيما يتعلق باالقتصاد غير المنظم؛ وتعلقت هذه القرارات بالمنشآت المستدامة  محددةوتضمنت توصيات 
ويستعرض ). ٢٠٠٩(والمساواة بين الجنسين ) ٢٠٠٨(المهارات  وتنمية) ٢٠٠٨(والعمالة الريفية ) ٢٠٠٩(

، وفي الختام يقدم اتالطلب هنة واستجابة المكتب لهذئات المكوالهيمن  ةالمقدم اتطلبالهذا الفصل طبيعة 
  . اقتراحات لألولويات المستقبلية

منصة ثالثية شاملة للعمل تسلم بالتنوع في العمل غير  إنشاء ٢٠٠٢واقترح القرار الصادر في عام  . ٤٨١
العمل  ادعند إعدالتنوع وعدم التجانس  هذا المكتب ليأخذ بعين االعتبار ووجهت دعوة خاصة إلى. المنظم

 . للتصدي ألوجه الخلل في االقتصاد غير المنظم

مارس  /آذار(وفي المناقشات الالحقة، مثل االستعراض الذي قامت به لجنة العمالة والسياسة االجتماعية  . ٤٨٢
 نقحت، ١٧)٢٠٠٧نوفمبر  /تشرين الثاني(والندوة األقاليمية الثالثية بشأن االقتصاد غير المنظم  ١٦)٢٠٠٧

وأعادت تأآيد ذلك على أنه الهدف األمثل " السمة غير المنظمةمن  الخروج"لدولية هدف منظمة العمل ا
دة القطرية والممارسات الجي التجارببلدًا أثناء الندوة طائفة من  ٣٠وفحصت الهيئات المكونة من . واألوحد

ود عدة طرق لتيسير هذه المناقشات بوج طوالوسلم . برنامج العمل الالئق فيالتي وثقها المكتب من خالل ط
المنظم هو عملية تتم تدريجيًا عبر العديد من مجاالت  االقتصادوأن االنتقال إلى  - المنظم  االقتصاداالنتقال إلى 

 تبادل الخبرات والممارسات الجيدةوتيسير  القطرية التجاربعلى مواصلة توثيق  تشجيعًا المكتب لقيو. اسةيالس
 . ج تيسر هذا االنتقالُهوبناء قدرات الهيئات المكونة بن

 احتياجات الهيئات المكونة
أولوية في أربعة اجتماعات إقليمية عقدتها مؤخرًا منظمة  آمجال ذي التصدي لالقتصاد غير المنظم برز . ٤٨٣

؛ االجتماع اإلقليمي األفريقي الحادي )٢٠٠٦(االجتماع اإلقليمي األمريكي السادس عشر : وهي ،العمل الدولية
؛ االجتماع اإلقليمي األوروبي الثامن )٢٠٠٧(سيوي الرابع عشر جتماع اإلقليمي اآلاال؛ )٢٠٠٧(عشر 

وصدر في االجتماع اإلقليمي األمريكي على سبيل المثال التزام بهدف على عشر سنوات لتذليل ). ٢٠٠٩(
  . المنظم االقتصادالعقبات القانونية واإلدارية التي تعوق االنتقال إلى 

يات البرنامج القطري للعمل الالئق أن حوالي عشرة بلدان أدرجت وضع سياسات ويظهر استعراض أولو . ٤٨٤
لديها نتائج تقريبًا األولوية وأن جميع البلدان  مجاالت الترآيز ذات من شاملة لالقتصاد غير المنظم بوصفه مجاًال

سياسات وطنية للعمالة  مثل وضع - أو أهداف تتناول قضايا وتحديات محددة فيما يتعلق باالقتصاد غير المنظم /و
 . وإدارة العمل وتفتيش العمل والحماية االجتماعية، وتنمية المهارات والمنشآت

                               
  . ١٩٩٩، جنيف، ٨٧العمل الالئق، تقرير المدير العام، مؤتمر العمل الدولي، الدورة : مكتب العمل الدولي   ١٤
، جنيف، ٨٧، مؤتمر العمل الدولي، الدورة القرار واالستنتاجات بشأن العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم: مكتب العمل الدولي   ١٥

  . www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/pr-25.pdf (pp. 52-61)  :اح على الموقع، المت١٩٩٩
  .GB.298/ESP/4الوثيقة  ،٢٠٠٧مارس  /، جنيف، آذار٢٩٨، مجلس اإلدارة، الدورة االقتصاد غير المنظم: مكتب العمل الدولي   ١٦
، االتجاهات الحديثة والمناقشات السياسية والممارسات الجيدة: إلى السمة المنظمة العمل الالئق واالنتقال: مكتب العمل الدولي   ١٧

 /تشرين الثاني ٢٩- ٢٧التمكين من االنتقال إلى االقتصاد المنظم، جنيف : تقرير الندوة األقاليمية الثالثية بشأن االقتصاد غير المنظم
  :لرابطوهو متاح على ا). ٢٠٠٨مكتب العمل الدولي، (، ٢٠٠٧نوفمبر 

www.ilo.org/public/english /employment/policy/events/informal/download/report.pdf 
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 األزمة والقطاع غير المنظم 
 أهمية ةوأوضح التصدي لألزم. ات إضافيةالمالية واالقتصادية سياقًا جديدًا وطلب ةالعالمي ةخلقت األزم . ٤٨٥

عاش العمال تصادي، حين يستهدف االهتمام السياسي ومجموعات اإلناالقت الكسادالعمالة المنظمة في فترات 
المشاريع في القطاع غير  أصحابوتأثر العمال و. المنظم االقتصادوالمستخدمين المنتظمين والمحميين في 

فكان على االقتصاد غير المنظم استيعاب المزيد من الباحثين عن عمل، لكن انخفاض  :المنظم تأثرًا مضاعفًا
ب اإلجمالي على الصعيد العالمي وفي القطاعات الرئيسية، مثل البناء والنسيج وصناعة األلعاب، يؤثر الطل

التي ترتبط بشكل أو بآخر بسالسل اإلنتاج  ،غير المنظم االقتصادآذلك على فرص العمل وقطاعات األعمال في 
 -مصحوبة بتداعيات األزمة المالية  - وفي بعض البلدان، يمارس أثر األزمة الغذائية . المنظم االقتصادفي 

وظروف العمل، آما أنه  والمداخيل ضغطًا مضاعفًا، مما يؤدي إلى إحداث المزيد من الخلل في فرص العمل
  . االستضعافيزيد من 

 التي نمت ،مثًال، أدى الرآود االقتصادي إلى انخفاض حاد في نمو العمالة مدفوعة األجر اإندونيسيوفي  . ٤٨٦
في المائة في  ٦٫١، في مقابل ٢٠٠٩فبراير  /وشباط ٢٠٠٨فبراير  /في المائة بين شباط ١٫٤بنسبة لم تتعد 
. وتأثر العمال العارضون والعمال المؤقتون تأثرًا خاصًا في الصناعات الموجهة نحو التصدير. الفترة السابقة

ستنادًا إلى التعريف الرسمي، ، احجمهواستوعب العديد من العمال المزاحين في االقتصاد غير المنظم الذي زاد 
 .٢٠٠٩١٨عام و ٢٠٠٦عام  بين عامل ماليين ٤ يفوقبما 

من أثر األزمة على  ٢٠٠٩١٩في عام  دوليوحذر المدير العام في التقرير الذي قدمه لمؤتمر العمل ال . ٤٨٧
سب المحققة المنظم والمكا االقتصادقوض هدف االنتقال إلى ي ، مما يحتمل أنوفقر العاملين السمة غير المنظمة
الذي اعتمد في دورة المؤتمر ذاتها، العاملين في  ،الميثاق العالمي لفرص العمل يدرجو. في الفترة السابقة

االقتصاد غير المنظم بين أآثر األشخاص عرضة للتأثر باألزمة، ويقترح تدابير سياسية للتخفيف من أثر األزمة 
تنفيذ خطط : لمقترحة خاصة باالقتصاد غير المنظم، ومنهاوتتعلق بعض تدابير االنتعاش ا. وتسريع االنتعاش

ضمان االستخدام؛ برامج العمالة الهادفة في المناطق الريفية والحضرية؛ األشغال العامة؛ تقديم الدعم للمنشآت 
 . الحماية االجتماعية أرضيةالصغيرة وبالغة الصغر؛ إرساء 

 استجابة المكتب
فدعا إلى تعميم النهج المتبع في . مكتب إلى اتخاذ استجابة مزدوجةال ٢٠٠٢حث القرار المتخذ في عام  . ٤٨٨

عمل قابل للتحديد وعلى قدر آبير من برنامج "المنظمة وفي برامجها العالمية وبرامجها الرئيسية؛ ووضع 
، آما دعا القرار إلى أن "الخبرة ذات الصلة ويكون قادرًا على استقطابالموارد له ص تخص الوضوح للعيان،

تكون وأولويات المساعدة التقنية في في البرنامج والميزانية العادية و متجلية"ون الجهود التي يبذلها المكتب تك
  .٢٠"الميزانية من خارجوالميزانية العادية مالئمة من موارد ب مدعومة

هجًا أآثر اتباع الوحدات التقنية ن: ونظمت استراتيجية الدعم المقدم من المكتب حول المبادئ التالي ذآرها . ٤٨٩
بالسمة غير وضوحًا وأآثر انتظامًا من خالل برنامج العمل الالئق بغية تعميق عكوفها على القضايا المتعلقة 

 التجاوب معالمنظم وتقديم الدعم له؛  االقتصادلتحليل االنتقال إلى  متكاملين؛ اتباع منظور وطريقة عمل المنظمة
 . وضع السياسات والتنظيم من أجلكونة تنوع الطلب المحلي؛ بناء قدرات الهيئات الم

                               
  :انظر   ١٨

Sources: ILO: Labour and social trends in Indonesia: Recovery and beyond through decent work (Jakarta: ILO, 
2009) and S. Nazara: The informal economy in Indonesia: Size, composition and evolution (ILO, 2010, 
forthcoming Employment Working Paper). 

  :انظر   ١٩
ILO: Tackling the global jobs crisis: Recovery through decent work policies, Report of the Director-General, 
International Labour Conference, 98th Session, Geneva, 2009. 

  .٣٦، مرجع سابق، الفقرة قرار بشأن العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم: مكتب العمل الدولي   ٢٠
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من المقدم تمويل الذي يدعمه ال، يسر مشروع تقاسم المعارف ٢٠٠٥إلى عام  ٢٠٠٢وفي الفترة من عام  . ٤٩٠
، تبادل المعلومات بين الوحدات الميدانية والوحدات في المقر الرئيسي، في المملكة المتحدة إدارة التنمية العالمية
ونظمت منظمة العمل الدولية محفًال عن . ٢١ملة بشأن العمل الالئق واالقتصاد غير المنظموأنشأ قاعدة بيانات شا

، آما استكملت في ٢٠٠٥عام  الدوليأثناء مؤتمر العمل  ،المعارف بشأن العمل الالئق واالقتصاد غير المنظم
طقة القوقاز وأمريكا سيا الوسطى ومنآسيا وآأربعة مشاريع إقليمية فرعية في شرق أفريقيا وشرق  ٢٠٠٦عام 

 . الالتينية، الستنباط الدروس والممارسات الجيدة حول طائفة عريضة من القضايا

" بشأن االقتصاد غير المنظم الدولية ةيالمبادرة المرآز"واستكمل المكتب عملية المتابعة في ظل  . ٤٩١
. ة األربعة جميعًااالستراتيجي األهداف عبر ،)٢٠٠٩-٢٠٠٨" (النتيجة المشترآة"وإطار ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(
التي يديرها قطاع العمالة باالشتراك مع قطاع الحماية االجتماعية، الفرصة أمام  المتكاملةأتاحت طريقة العمل و

وعقد . جميع الوحدات في المقر الرئيسي وفي الميدان من أجل تحديد أولويات العمل وتخصيص الموارد لها
، بعد الندوة ٢٠٠٧ديسمبر  /والمكاتب الميدانية في آانون األول اجتماع للتخطيط المشترك بين المقر الرئيسي

وأتاح هذا . آل القطاعات التقنية األربعة والمتخصصين الميدانيين ضماألقاليمية بشأن االقتصاد غير المنظم، 
حصول المزيد من " ١وتشمل النتيجة . االجتماع الفرصة من أجل تخطيط األولويات واستكشاف أوجه التآزر

-٢٠١٠في البرنامج والميزانية للفترة " نساء والرجال على العمالة المنتجة والعمل الالئق وفرص آسب الدخلال
مبادرات في المجاالت السياسية تيسر االنتقال من "األعضاء من  تقوم به الدول، مؤشرًا لمتابعة ما ٢٠١١

 ).١- ٧الشكل (لى اإلطار السياسي المتكامل وتشير هذه التدابير إ". األنشطة غير المنظمة إلى األنشطة المنظمة

 إطار سياسي وتشخيصي متكامل يشمل أهداف العمل الالئق
ويحث ". متالزمة ومترابطة ومتكافلة"يؤآد إعالن العدالة االجتماعية أن األهداف االستراتيجية األربعة  . ٤٩٢

لى إجراء تحليل لمختلف ع ٢٠٠٢ومنصة عمل منظمة العمل الدولية لعام  السمة غير المنظمةجوهر مفهوم 
وتظهر التجارب . األربع لبرنامج العمل الالئق الدعائمكامل ومتفاعل في جميع متالتخصصات وتقديم دعم 

  . المنظم إلى االقتصادالقطرية الناجحة أهمية اتساق السياسات في تيسير االنتقال 

من الضروري من أجل تعزيز : "ولخصت أوجه التآزر بين أهداف العمالة والحماية االجتماعية آما يلي . ٤٩٣
العمل الالئق وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة تشمل طائفة من مجاالت السياسة التي تحد من الجوانب السلبية 

على خلق فرص العمل الكبيرة على قدرة االقتصاد غير المنظم  للسمة غير المنظمة وتحافظ في الوقت ذاته
ال والوحدات االقتصادية في االقتصاد غير المنظم وإدماجهم في االقتصاد وتوليد الدخل، والتي تعزز حماية العم

 .٢٢"العام

واستنادًا إلى هذا النشاط التحليلي والعملي، حول المكتب هذا المنظور الشامل والمتكامل إلى إطار سياسي  . ٤٩٤
ار مجاالت ويخدم هذا اإلط. ١-٧وتشخيصي ينسحب على سبعة مجاالت عمل رئيسية، آما هو مبين في الشكل 

المنظم وغير المنظم والعوامل  االقتصادينعمليات االنتقال بين  رصدلتحليل و تشخيصية  فيستخدم آأداة. متعددة
التي تحدد ذلك في سياق قطري معين؛ ويشجع على إجراء حوار ثالثي واسع القاعدة لتقييم أثر السياسات؛ 

ترآيزًا متزايدًا على  مما يضع ،األخرىالدولية  ويدخل في حوار مع الجهات الفاعلة العالمية والمؤسسات
 . الخاصة منظوراتهااالقتصاد غير المنظم ويعزز 

                               
  : ، وهو متاح على الرابط .ILO: Resource database on poverty, local development and decent work: انظر   ٢١

http://www.ilo.org/dyn/dwresources/dwbrowse.home. 
  .، مرجع سابقGB.298/ESP/4  انظر الوثيقة   ٢٢
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  السياسة المتكاملة واإلطار التشخيصي  :١-٧الشكل 

االنتقال إلى 
االقتصاد المنظم

جيدة عمل فرص وخلق النمو استراتيجيات

البيئة التنظيمية، بما فيها إنفاذ معايير العمل الدولية 
والحقوق األساسية

االجتماعي والحوار والتمثيل التنظيم

  والطائفةواإلثنية والعرق قضايا الجنسين : المساواة
واإلعاقة والسن

روح تنظيم المشاريع والمهارات والتمويل واإلدارة 
والوصول إلى األسواق

توسيع نطاق الحماية االجتماعية

)الريفية والحضرية(استراتيجيات التنمية المحلية 

استراتيجيات العمل الالئق لالقتصاد غير المنظم

ملة
تكا
الم

ية 
تيج
ترا
الس
ا

  

المنظم عن طريق تعميق العمل في آل  االقتصادويشير اإلطار آذلك إلى الطرق المتعددة لالنتقال إلى  . ٤٩٥
وهو يبين آذلك أن األثر اإلجمالي لهذه السياسات المختلفة ). ١-٧الواردة في الشكل (مجال من مجاالت السياسة 

نجد االتساق (المنظم في سياق معين أو تحول دونه  االقتصادالتي يمكنها أن ترسي بيئة تمكن من االنتقال إلى 
 تحدوأو المثبطات التي /وآنتيجة لذلك يمكن إجراء تقييم أفضل للحوافز و). من بين مجاالت السياسة المذآورة

آل من األطراف الفاعلة والحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال فضًال عن العمال ومنظمي 
  ". األهداف المتكاملة والمترابطة والمتكافلة"ويقدم هذا اإلطار مثاًال ملموسًا على تطبيق مبدأ . ٢٣المشاريع

 ياسية معينة الت ساالترآيز على السمة غير المنظمة في مج
الدعم ألولويات قطرية معينة وإلنتاج المعارف واألدوات ) الميدانية والتقنيةالوحدات (قدم المكتب  . ٤٩٦

  . وترد أمثلة على ذلك بإيجاز في األجزاء التالية. الخاصة بمجاالت السياسة المذآورة آنفًا

ضع السياسات الوطنية للعمالة، آما ويتدامج العمل المنجز بشأن االقتصاد غير المنظم تدامجًا وثيقًا مع و . ٤٩٧
تحليل أنماط النمو  ومنن شبكة النمو والعمالة والفقر موهو عنصر ال يتجزأ . ٣استعرض ذلك في الفصل 
فضًال عن تيسير انتقالها  ،وظروف العمل مداخيلويشكل تحسين اإلنتاجية وال. وجودة فرص العمل المتاحة

طاعية والمحلية ومستويات رآيز التدابير السياسية على المستويات القالتدريجي إلى العمالة المنظمة، بؤرة ت
وترد . المستهدفة التي تجعلها السياسات الوطنية للعمالة واستراتيجيات الحد من الفقر من أولوياتها اتالمجموع

لغة الصغر أمثلة عديدة على مساهمة برنامج البنية التحتية آثيف العمالة والعكوف على المنشآت الصغيرة وبا
العمل في االقتصاد غير  تحسينفي  -السيما نظم االئتمان والتأمين بالغي الصغر  -وبرنامج التمويل االجتماعي 

 . المنظم وفي دعم االنتقال إلى القطاع المنظم

 . المزيد من األمثلة على أنشطة البحث والدعم السياسي والتعاون التقني ١-٧ويعطي الجدول  . ٤٩٨

                               
  . قطرية مختارة عمليات استعراضآما يبين ذلك تطبيقها في    ٢٣



 الة من أجل العدالة االجتماعية وعولمة عادلةات العمسياس

 122 

  الت السياسة ااألمثلة على النتائج التي حققتها منظمة العمل الدولية في مج بعض  :١- ٧الجدول 
  *الرئيسية التي تتصدى لالقتصاد غير المنظم

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٦مختارة في الفترة نتائج   مجاالت السياسة
وظروف العمل  ستضعافن واالالجزئية وفقر العاملي البطالةتحليل مستويات وسمات    جيدةعمل فرص  لقخاستراتيجيات النمو و

وإدراج االقتصاد غير المنظم في استراتيجيات الحد من الفقر وأطر السياسة الوطنية 
 .٤للعمالة، آما عرض ذلك في الفصل 

 بالسمة غير المنظمةتحليل قطري معمق وقائم على الوقائع ألثر السياسات الخاصة  
األرجنتين والبرازيل وشيلي (ل ودوافعها باإلشارة إلى اإلطار التشخيصي المتكام

 .)والمكسيك والهند مثًال

البيئة التنظيمية، بما فيها إنفاذ معايير العمل 
 الدولية والحقوق األساسية

دوائر  فيتعزيز الحقوق األساسية بما في ذلك من خالل مشاريع التعاون التقني   
  .)العمل الجبري وعمل األطفال مثًال(االقتصاد غير المنظم 

لدراسة وضع معيار جديد  ،٢٠١٠لعام الدوليلمؤتمر العمل  تحضيريالقيام بعمل  
 .العمل المنزلي بشأن

 .)ةرير القطرياالتق(استعراض قانون العمل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة  
ج مبتكرة لتفتيش عمل األشخاص الذين يعملون في االقتصاد غير المنظم وضع نُه 

 .مال غير المسجلينووضع مبادئ توجيهية للع

مشروع مشترك بين االتحاد األوروبي ومنظمة العمل الدولية بشأن الحوار االجتماعي    التنظيم والتمثيل والحوار االجتماعي
  .القتصاد غير المنظما لمعالجة مسألة

 بشأن خطة عمل عالمية لإلجراءات النقابية التعاون مع االتحاد الدولي لنقابات العمال 

الجنسين واإلثنية والعرق قضايا : واةالمسا
 والسن واإلعاقة والطائفة

استعراض نتائج البحث والبرامج (الجنسين واالقتصاد غير المنظم قضايا النساء و  
  .)الميدانية

 .البحث السياسي بشأن العاملين في المنزل والباعة المتجولين 
 .اإلعاقةمبادئ توجيهية بشأن  
في مختلف البلدان  والسمة غير المنظمةالجنسين  قضايا بشأنسلسلة من الدراسات  

 .واألقاليم
فيروس  التمييز بشأنرسائل عدم  لوضعلدعم رابطات االقتصاد غير المنظم  منهجية 

 .اإليدز /نقص المناعة البشرية

روح تنظيم المشاريع والمهارات والتمويل 
 واإلدارة والوصول إلى األسواق

في االقتصاد غير المنظم في أفريقيا وجدوى دمجها في  لمذةالتاستعراض نظم   
  .المهارات الرسميةاستراتيجيات 

 .لصالح أفريقيا يمرفق التعاونالالبرنامج المشترك بين النقابات والتعاونيات و 
 .المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر مجموعةبرنامج تطوير  
 .ق االجتماعي من أجل فرص عمل أفضليحملة التسو 
 .التنمية االقتصادية المحلية 
 .تنمية روح تنظيم المشاريع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين 
 .تخطيط قانون العمل وتنمية المشاريع الصغيرة وبالغة الصغر: شبكة القانون والنمو 
 .التمكين االقتصادي الريفيبرنامج التدريب من أجل  

المة الضمان االجتماعي وظروف العمل والس
 والصحة المهنيتان

الحماية  أرضيةبما في ذلك (استراتيجيات لتوسيع نطاق تغطية الضمان االجتماعي   
بلدًا في  ٣٠؛ مشاريع التعاون التقني لتنفيذ هذه االستراتيجيات في زهاء )االجتماعية

  .جميع القارات
 .العمل الالئق استعراض آثار برامج المساعدة االجتماعية واسعة النطاق على برنامج 
 .نظم وطنية لنشر معلومات السالمة عن المواد الكيميائية بين العمال 

الريفية (استراتيجيات التنمية المحلية 
 )والحضرية

دعم منظمة العمل الدولية لالستراتيجيات المحلية للحكومات إلدراج االقتصاد غير   
 .المنظم

 . ستهل العديد من الوحدات عبر المكتب هذه األنشطة والنتائج، وآان ذلك في عدد من الحاالت من خالل التعاون والتبادل الوثيقينا   *
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  تعزيز منظور متكامل ومتسق: لمنظماالنتقال إلى القطاع ا
بعدة وطبقاها  ،١-٧االستراتيجية المتكاملة المبينة في الشكل  ٢٤قاد قطاعا العمالة والحماية االجتماعية . ٤٩٩
لعمل ت اوأنشطة بناء القدرات لوزارا طرية المعمقة والحوارات السياسيةتضمنت االستعراضات الق طرق

  . بعضها مبين فيما يلي -عالمية والشرآاء االجتماعيين ومنتجات 

من منظور  السمة المنظمةدوافع : لتحليل ما يلي عمليات استعراض قطرية قائمة على الوقائعاستهلت  . ٥٠٠
مشترك ومتكامل عن طريق استعراض أداء االقتصاد في البلدان وقدرتها على استحداث فرص عمل جيدة؛ 

. سوق العمل وسياساتسي المطبق على االقتصاد غير المنظم، عن طريق تقييم أثر مؤسسات اإلطار السيا
استهل في البرازيل على سبيل المثال و. المتابعة أعمالوأدت نتائج عمليات االستعراض القطرية المذآورة إلى 

لمختلفة لالنتقال إلى ج امصرف التنمية للبلدان األمريكية الستكشاف النُه بدعم منمشروع للتعاون التقني 
. مختلفةمستهدفة المنظم ولتحسين اإلنتاجية والوصول إلى الحماية االجتماعية لثالث مجموعات  االقتصاد

بين البلدان في إرساء المنصة القائمة على الوقائع الضرورية للغاية لتشخيص دوافع  البحوث ويساهم تبادل نتائج
 .المنظم أو تعوقه االقتصادى االنتقال إلى والسياسات التي تساعد عل السمة المنظمة

  ١-٧اإلطار 
 السمة غير المنظمةعلى السياسات العامة للتغلب  -األرجنتين 

آبح على استراتيجية واضحة وضعتها وزارة العمل بدعم من المكتب ونجحت في  بّينًاتعطي األرجنتين مثاًال 
وفي سياق النمو القوي للعمالة، . ٢٠٠١االقتصادية في عام  التي تلت األزمة اتجاهات تزايد السمة غير المنظمة،

  وتشمل الدروس . ٢٠٠٧عام و ٢٠٠٤عام  بينفي المائة  ٣٩في المائة إلى  ٤٣انخفضت العمالة بأجر غير المسجلة من 
 تتبعهاتي ال ،استراتيجية االنتقال إلى القطاع المنظم هي في صميم استراتيجية االستخدام والعمل: المستفادة ما يلي

له آأولوية وتحد رئيسيين؛  ًاخططم آبح السمة غير المنظمة آانالحكومة ووزارة العمل وليست مشروعًا قائمًا بذاته؛ 
بشكل  وتقييمهالتنفيذ  جرى رصدتتماشى مع اإلطار السياسي العام والشراآات االجتماعية المعززة؛  المتّبعةاالستراتيجية 

شمل العمل ت ،لية إلى وضع استراتيجية متكاملة في إطار البرنامج القطري للعمل الالئقودعت منظمة العمل الدو. دوري
تعزيز تفتيش سياسة متسقة وإطار تنظيمي؛  تحديدمنح األولوية للعمالة في استراتيجية النمو؛ : في ستة مجاالت وهي

المنظم؛ توسيع نطاق الحماية االجتماعية  تصاداالقبشأن قضايا االنتقال إلى  ةوعيت؛ تعزيز التعليم والة العملالعمل وإدار
 .القتصاد غير المنظم؛ تعزيز األطراف الفاعلة االجتماعية والشراآات بين القطاعين الخاص والعاملتشمل ا

بشأن االقتصاد  الثالثية الندوة األقاليمية ضمتو. الحوارات السياسية وتبادل الممارسات الجيدةونظمت  . ٥٠١
الخبراء ) ٢٠٠٧نوفمبر  /جنيف، تشرين الثاني( ن من االنتقال إلى االقتصاد المنظمالتمكي :مغير المنظ

ممثلين عن الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال من  ضمتوالممارسين في هذا المجال، آما 
سات الجيدة التي وتناولت الندوة بالدراسة الممار. تهم السياسيةالة واستجابابلدًا لتبادل خبراتهم الفع ٣٠حوالي

؛ العمل تشريع العمل وإدارة العمل وتفتيش: تساعد على االنتقال إلى االقتصاد المنظم، خاصة فيما يتعلق بما يلي
التنظيم والتمثيل؛ البيئة التنظيمية؛ الضمان االجتماعي؛ المساواة بين الجنسين؛ اإلنتاجية وظروف العمل؛ 

معيار جديد للعمل وضع  لدراسة نشاطوأطلقت الندوة نداًء قويًا . ٢٥محلياالستراتيجيات المتكاملة على الصعيد ال
وحثت الندوة . ٢٠١٠لعام  الدوليفي مؤتمر العمل  مناقشة أولىعقد تالمكتب هذا النداء وس واتبع. المنزلي

ى عمليات لعالهيئات الثالثية المكونة  اطالعنوع من بناء القدرات لضمان العلى توسيع نطاق هذا  أيضًا كتبمال
  . هو أولوية واضحة ألنشطة المتابعة الطلبوهذا . رسات الجيدة على نطاق أوسعمالمااستعراض 

سيوي آلوتناول منتدى العمالة اإلقليمي ا. السمة غير المنظمةوتناول حواران سياسيان إقليميان قضايا  . ٥٠٢
 ،ي الرابع عشر المنعقد في بوسانسيومتابعة االجتماع اإلقليمي اآل أعمال ، المعقود آجزء من)٢٠٠٧بيجين، (

سبتمبر  /وفي أيلول. ٢٦ذات األولوية األربع قضايا السياسة آواحدة من" الحد من النشاط غير المنظم"قضية 
بشأن االقتصاد غير  اإلقليمية عملالحلقة شراآة مع االتحاد األفريقي، المنظمة العمل الدولية ب عقدت ،٢٠٠٨

                               
  .يقود هذه األنشطة آل من إدارة سياسة العمالة في قطاع العمالة والمنسق في قطاع الحماية االجتماعية   ٢٤
، االتجاهات الحديثة والمناقشات السياسية والممارسات الجيدة: ة المنظمةالعمل الالئق واالنتقال إلى السم: مكتب العمل الدولي   ٢٥

  . مرجع سابق
  :انظر   ٢٦

ILO: Rolling back informality, Issues paper discussed at the Asian Employment Forum: Growth, Employment 
and Decent Work, Beijing, 13–15 August 2007. 
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 -ارات وطنية ثالثية أخرى السياسات التي تيسر االنتقال إلى االقتصاد المنظم وفحصت حو. ٢٧المنظم في أفريقيا
ويسرت منظمة العمل الدولية تبادل الخبرات بين البلدان . األرجنتين والبرازيل وهنغاريا هي خير مثال على ذلك

 .واألقاليم

مجاًال آخر  ،٢٠٠٢م لعام التعريف الموسع لالقتصاد غير المنظمع  تماشيًا القياس وجمع البياناتومثل  . ٥٠٣
المعهود إليها مساعدة الدول األعضاء على جمع اإلحصاءات الخاصة  اتوصممت إدارة اإلحصاء. للعمل

. إطارًا جديدًا للقياس ونجحت في اختباره في العديد من البلدان الرائدة ،باالقتصاد غير المنظم وتحليلها ونشرها
هذا اإلطار بوصفه معيارًا  ،٢٠٠٣المعقود عام  ،إحصاءات العمل وأيد المؤتمر الدولي السابع عشر لخبراء

دليل عن الدراسات على إعداد  ٢٨"مجموعة دلهي"عكف المكتب بالتعاون مع  ،وبالتالي. إحصائيًا دوليًا
 الدليل يويحتو. ٢٠١٠أبريل / نجز في نيسانأ ،االستقصائية بشأن العمالة غير المنظمة والقطاع غير المنظم

وسيساعد البلدان على القيام  ،دئ توجيهية دولية لقياس العمالة غير المنظمة والقطاع غير المنظمعلى مبا
 لرصد االتجاهات وتنويربالدراسات االستقصائية عن االقتصاد غير المنظم وعلى وضع مؤشرات متناسقة 

مسائل المتعلقة بالضمان المبادئ التوجيهية لتيسير إدماج ال يجري وضعفضًال عن ذلك، . لقرارات السياسيةا
اإليدز في العمل في  /البشريةاالجتماعي وظروف العمل والسالمة والصحة المهنيتين وفيروس نقص المناعة 

 .االقتصاد غير المنظم في الدراسات االستقصائية المنتظمة عن األسر المعيشية

 ،ء في االقتصاد غير المنظمبالنسا الخاصةوالعولمة شبكة التنظيم مع  ٢٩المكتب اتفقمنذ عهد قريب، و . ٥٠٤
بلدًا،  ٦٠على القيام بمشروع مشترك لتحديد وتحليل البيانات غير المعالجة بشأن االقتصاد غير المنظم في زهاء 

واتخذت مبادرات . ٣٠وذلك بهدف تحديث المنشورات اإلحصائية عن النساء والرجال في االقتصاد غير المنظم
للعمال في االقتصاد غير المنظم عن طريق أداة  االستخدامظروف العمل و جديدة في بعض بلدان أفريقيا لتقييم

 .استقصائية موضوعة حديثًا بالتعاون مع المؤسسة األوروبية للنهوض بظروف المعيشة والعمل

موجزات سياسية وأدوات تيسر  يتضمن ،لمواردبشأن ادليل شامل  ،٢٠١٠أبريل  /ونشر في نيسان . ٥٠٥
. ٣١منظم، وذلك لتوفير منظور متكامل ومعارف محدثة بشأن القضايا السياسية األساسيةاالنتقال إلى االقتصاد ال

وأنشئت في . والخاصةويرمي الدليل آذلك إلى تيسير االنتقال بين العديد من أدوات منظمة العمل الدولية التقنية 
باألهداف لتنظم أحدث المنشورات ذات الصلة  مدخل ٣٠٠ أآثر من قاعدة بيانات تشمل ٢٠٠٤عام 

في الوقت الراهن عمل مشترك بين العديد من الوحدات التقنية  وينجز. ٣٢االستراتيجية في برنامج العمل الالئق
 .٣٣عنه للتصدي للعمل غير المعلن ة العملتوجيهية بشأن تفتيش العمل وإدارإلعداد مبادئ 

 ٣٤اول األفكار واألطروحاتدبشكل نشط لت الحوار والشراآات مع المؤسسات اإلقليمية والدوليةويجري  . ٥٠٦
 . وتقييم المعلومات الجديدة والتحليل

                               
  :انظر   ٢٧

ILO: The informal economy in Africa: Promoting transition to formality: Challenges and strategies (Geneva, 
2009). 

  . هي مجموعة من الخبراء واإلحصائيين الذين يعكفون على االقتصاد غير المنظم   ٢٨
  . مختارة ووحدات ميدانية اتمبادرة مشترآة بين إدارة سياسة العمالة وإدارة اإلحصاء   ٢٩
  .ILO: Women and men in the informal economy: A statistical picture (Geneva, ILO, 2002)  :انظر   ٣٠
  .www.ilo.org/emppolicy/lang--en/index.htm: متاح على الرابط   ٣١
  :متاحة على الرابط   ٣٢

www.ilo.org/integration/lang--en/index.htm. and www.ilo.org/emppolicy/lang--en/index.htm. 
  .www.ilo.org/labadmin/what/events/lang--en/docName--WCMS_112341 /index.htm  :متاحة على الرابط   ٣٣
  :انظر مثًال   ٣٤

D. Kucera and L. Roncolato: “Informal employment: Two contested policy issues”, in International Labour 
Review (Geneva, ILO), Vol. 147, Dec. 2008, pp.321–348; and some of the World Bank research findings in: N. 
Loayza, A.M. Oviedo and L. Serven: The impact of regulation on growth and informality: Cross-country 
evidence (Washington, DC, World Bank, 2005); N. Loayza and J. Rigolini: Informality trends and cycles, World 
Bank Policy Research Working Paper Series 4078 (Washington, DC, World Bank, 2006); and W. Maloney: 
Informality revisited, World Bank Policy Research Working Paper Series 2965 (Washington, D.C., World Bank, 
2003). 
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مع االتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي على تنظيم الحوارات الوطنية  باالشتراكوعكف المكتب  . ٥٠٧
تعاون مع مرآز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان آما . واإلقليمية بشأن االقتصاد غير المنظم

وأخذ يشارك بنشاط في الشبكة المعنية بالحد من . ٣٥السمة غير المنظمةتصادي إلعداد دراسة جديدة بشأن االق
لتحديد البيان السياسي  ،منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي فيالتابعة للجنة المساعدة اإلنمائية  ،الفقر

وأجرت منظمة . ٣٦خالل العمالة والحماية االجتماعية اتي للفقراء منؤتعزيز النمو المبشأن واإلرشاد السياسي 
وقامت  السمة غير المنظمةوالعمل الدولية بالتشارك مع منظمة التجارة العالمية دراسة بحثية بشأن التجارة 

 .٣٧بنشرها

الفترة من  طوال ٣٨وتجدر اإلشارة إلى مشارآة منظمة العمل الدولية في لجنة التمكين القانوني للفقراء . ٥٠٨
بمن فيهم رؤساء دول وحكومات  رفيعي المستوى، خبراء مستقلين اللجنة وضمت. ٢٠٠٨إلى عام  ٢٠٠٦عام 

رآزت عملها على قضية األطر القانونية وممثلين عن القطاع الخاص،  ، فضًال عنسابقين دولية ومؤسسات
العمل في توصيات اللجنة وأدرج المكتب برنامجًا قويًا لالستخدام و. السارية والمتعلقة باالقتصاد غير المنظم

مة األطر التنظيمية في السياقات ءوأوصت اللجنة بفحص مال. التي ذاعت بشكل واسع النطاق في األمم المتحدة
صت ووأ. المحلية بهدف تعزيز الدور الذي تقوم به في تمكين األشخاص الذين يعملون في االقتصاد غير المنظم

تتخطى إعالن منظمة تشمل و ،حد األدنى من الحقوقللفاذ مجموعة إنو القيام على نحو فعال باستحداثآذلك 
 .العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل

أمم متحدة "مفهوم مشترك يدعى  تطويروتقوم اللجنة البرنامجية رفيعة المستوى التابعة لألمم المتحدة ب . ٥٠٩
. ياق اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمةفي س اعتمد في األصل ،اجتماعيةحماية  رضيةأل" واحدة

وتقود منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، بدعم من وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة 
لألمم المتحدة واليونيسيف، الجهود المبذولة عن طريق تكوين تحالف للوآاالت الدولية والجهات المانحة وذلك 

الحماية  أرضيةاالجتماعي المستدامة وتنفيذها استنادًا إلى مفهوم  التحويللتمكين البلدان من تخطيط نظم 
 . االجتماعية

على الصعيد القطري تقييمًا شامًال لألثر  االستجابة لألزمة ومتابعة الميثاق العالمي لفرص العملوتشمل  . ٥١٠
واستراتيجيات التحويالت النقدية في برامج  مستهدفة الةعلى االقتصاد غير المنظم وتدعو إلى استخدام نظم عم

 . عاشتاالن

 للمضي قدمًا الممكنةالسبل 
السمة غير أشار هذا االستعراض إلى العديد من القضايا والمبادرات السياسية للتصدي إلى تحدي  . ٥١١

  . مقترحة للمضي قدمًاوترد فيما يلي بعض المجاالت ال. وتعزيز العمل الالئق لغالبية القوة العاملة المنظمة

 الدول األعضاء
االنتقال إلى االقتصاد المنظم مجددًا آمسألة ذات أولوية في برامج النمو والعمالة وآنهج يقوم على  يبرز . ٥١٢

ونظرًا إلى تنوع الظروف، ال تزال جهود البحث المبذولة لتحسين فهم . الحقوق لتحقيق التنمية وعولمة عادلة
ومن الضروري استنباط البيانات والمؤشرات الجيدة من خالل  .ذات شأن آبيرالسمة غير المنظمة مسألة 

. العمالة وظروف العمل والحماية االجتماعية لرصدوتحليلها وتعميمها في النظم الوطنية  ،التعاريف المقارنة
ت الوطنية ومن الضروري أن تضطلع السياسات التي تشجع االنتقال إلى االقتصاد المنظم بدور هام في السياسا

للعمالة واستراتيجيات الحماية االجتماعية والمساواة بين الجنسين والتدابير الرامية إلى الحد من السمة الهشة 

                               
  .OECD: Is informal normal?: Towards more and better jobs in developing countries (Paris, 2009)  :انظر   ٣٥
  .OECD: Promoting pro-poor growth: Employment and social protection (Paris, 2009)  :انظر   ٣٦
  :انظر   ٣٧

M. Bacchetta, E. Erust, J. Bustamente: Globalization and informal jobs in developing countries (Geneva, 
ILO–WTO, 2009). 

برنامج  - انظر لجنة التمكين القانوني للفقراء . ٢٠٠٨وأنهت عملها في عام  ٢٠٠٦أنشئت لجنة التمكين القانوني للفقراء في عام    ٣٨
ء األول، التقرير النهائي للجنة، والجزء الثاني، التقارير التقنية المقدمة من ، الجزتفعيل القانون لصالح الجميع: األمم المتحدة اإلنمائي

  ). ٢٠٠٨نيويورك، (خمسة أفرقة عاملة 
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المشاريع في االقتصاد غير المنظم أولوية  وأصحابويعد تعزيز تنظيم وتمثيل العمال . وتحسين ظروف العمل
  . واضحة

لجميع  صحيحةيمكنه أن يوفر الحوافز ال ،السياسية منظور متكامل للمبادراتوضع والمطلوب هو  . ٥١٣
 .وتكاملها اتعزز اتساق السياسيالمنظم وأن  االقتصادالشرآاء لالنتقال إلى 

واالنتقال إلى االقتصاد المنظم هو هدف طويل األمد يتطلب الترآيز السياسي المستدام والموارد  . ٥١٤
 . في المجتمع الدوليوخارجيًا  -والشراآات واسعة النطاق في داخل البلدان 

 المكتب
اإلحصاءات  لتجميعبه المكتب على برنامج البحث وعلى وضع استراتيجية  يضطلعيترآز العمل الذي  . ٥١٥

وحددت فجوتان وأولويتان فيما سينجز . ومنصة للحوار الثالثي وبناء القدرات في االنتقال إلى االقتصاد المنظم
قوية لحشد الموارد وآلية إدارة فعالة يمكنها أن تحقق أثر إطار  استراتيجيةوضع : من عمل في المستقبل، وهما

  .وترصدهالعمل الشامل والمتكامل 

لعام  دوليمؤتمر العمل ال دعا إليهأمام تحقيق ما  ىالعقبة األول) البشرية والمالية(وشكل نقص الموارد  . ٥١٦
 عن طريق تقاسمضة آنفًا وأنجزت األنشطة المستعر. وضع برنامج واضح وممول تمويًال جيدًافي  ٢٠٠٢

برنامج والميزانية في إطار غير ذلك من نتائج اللالمخصصة  -البشرية والمالية  -موارد الميزانية العادية 
ويبدو حشد الموارد الخارجة عن الميزانية والشراآات الدولية لدعم النهج المتكامل . ٣٩آل وحدة اتصالحي

 .ولوية واضحةلبلدان أإلى اولتوسيع نطاق الدعم المقدم 

وبافتراض توفر الموارد المناسبة ووجود نظام محسن لإلدارة والمساءلة للحفاظ على رؤية متسقة  . ٥١٧
 : ومتكاملة، يمكن لألولويات أن تشمل ما يلي

، السيما من خالل الدراسات القطرية التي تحلل توجهات توسيع نطاق البحث وتعميقه وتطوير المعارف 
األطر  بين تفاعلالثر األزمة على قطاعات معينة ومجموعات مستهدفة؛ فحص أ رصدالسياسات وأثرها؛ 

الحفاظ على التفاعالت المنتظمة مع شبكات البحث الخارجية التي و .ةوالسمة غير المنظمالتنظيمية 
خاصة في  من األهمية بمكانأمران هذه التفاعالت،  وتعزيز مسألة السمة غير المنظمة،تعكف على 

 . شات السياسيةاقالنر على يالتأث

مع انخراط الشرآاء الخارجيين بشكل نشط في ، اتر والشراآات من أجل اتساق السياستكثيف الحوا 
األنشطة البحثية والعملية فيما يتعلق باالقتصاد غير المنظم، ومن هؤالء الشرآاء البنك الدولي ومنظمة 

وبي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألونكتاد التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي واالتحاد األور
 . ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات اإلقليمية

من أجل إرساء االتساق بين المؤشرات توسيع نطاق الجهود المبذولة لجمع البيانات اإلحصائية  
 . الوطنية الرصدوالتشجيع على إدراجها في نظم 

لتحقيق األهداف المحددة في إطار السياسة لعمل الالئق ل القطرية برامجلطاق الدعم المقدم لتوسيع ن 
وسائر  ٦المؤشر  ١النتيجة ( ٢٠١٥-٢٠١٠االستراتيجي الذي وضعته منظمة العمل الدولية للفترة 

 . وإلتاحة الفرص بشكل منتظم لتبادل الممارسات الجيدة) المؤشرات ذات الصلة

لهيئات المكونة على األصعدة القطرية واإلقليمية ا لصالح لبناء القدرات منتظمةت اتخاذ مبادرا 
أصحاب العمل الستعراض النهج المتبعة لتيسير مجموعة العمال و ة، ومع آل من مجموعاألقاليميةو

 . وقد ينطوي ذلك على رسم مسار جديد لمرآز تورينو. االنتقال إلى االقتصاد المنظم

  

 

                               
  .أعباء تعيين موظفين مخصصين وحصريين ال يمكن ألي برنامج أو أية وحدة على سبيل المثال تحمل   ٣٩
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  ٨الفصل 

  ام ـل ممكن أمـسبيو ات ختاميةمالحظ
  لمضي قدمًال المنظمة

لقد سعت الفصول السابقة إلى توفير تحليل للدور الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في سياق  . ٥١٨
التحديات التي تطرحها العدالة االجتماعية والعولمة العادلة والعمل الالئق في القرن الحادي والعشرين، من 

وتمشيًا مع إعالن العدالة االجتماعية، تم تحديد ثالثة . االستراتيجي بشأن العمالةالمنظور الخاص للهدف 
إدارة أآثر فعالية سعيًا إلى تحسين الشراآات متعددة األطراف والحوار : مجاالت لإلدارة السديدة وبناء القدرات

وتنسيقها على المستوى  على المستوى العالمي بشأن مسائل العمالة؛ تحسين صياغة سياسة العمالة وتنفيذها
تحقيق الوطني؛ الدور الذي يؤديه المكتب في ضمان فعاليته ونجاعته بكافة وسائل عمله لدعم خلق الوظائف و

  .لدول األعضاءفي اأهداف العمل الالئق 

ورد في التقرير، بل هو عبارة عن خالصة للمسائل  لما سبق أنوال يشكل هذا الفصل األخير ملخصًا  . ٥١٩
يمكن  الطريقة التيسعي القتراح ثماني نقاط رئيسية نحو إرساء استراتيجية ممكنة حول ال ن بابم -الحساسة 

للمكتب وللهيئات المكونة على حد سواء أن تقارب الهدف الرامي إلى إنفاذ االلتزامات التي ينص عليها بها 
وال . منظمة العمل الدوليةليجي للعمالة إعالن العدالة االجتماعية إنفاذًا آامًال، سعيًا إلى تحقيق الهدف االسترات

. أن تحذو حذوهاالرؤية بل تشمل أيضًا األولوية، وتحاول هذه النقاط المقترحة  مجرد تنطوي االستراتيجية على
الثغرات بأيضًا يذّآر وانطالقًا من ذلك، ال يختتم التقرير بإعادة التذآير بمواطن القوة الرئيسية فحسب، بل 

ولم تعد الجهود ترمي، على نحو ما آانت عليه في . ية المتعلقة بالنشاط اإلجمالي لسياسة العمالةوالمسائل الرئيس
ك المطروحة أمام الدول األعضاء؛ بل الفصول السابقة، إلى التمييز بين التحديات المطروحة أمام المكتب وتل

  :التي تواجهها المنظمة تحدياتالنحن ننتقل اآلن إلى 

إّن الميثاق العالمي لفرص : العالمي لفرص العمل وتنفيذه على المستويين الدولي والوطني تعزيز الميثاق  "١"
العمل هو الوسيلة األساسية إلنفاذ مبادئ إعالن العدالة االجتماعية، في سياق األزمة االقتصادية التي 

من األزمات إال  وقد أظهرت التجربة أّن أسواق العمل ال تنتعش. وتداعياتها الفورية ٢٠٠٨شهدها عام 
أسواق  التي خلفتها فيومن الواضح أّن استشراء األزمة الحالية والعواقب الوخيمة . بفارق زمني مهم

الجهود األساسية التي يبذلها  يتمثل أحدو .االنتعاش تباطؤتفاقم من خطر  ،العمل في مختلف أرجاء العالم
فارق الزمني الذي يتطلبه انتعاش أسواق البحث عن حلول لخفض ال في الميثاق العالمي لفرص العمل

النتعاش ا ويتعين أّال يعني. فورية االستجابة لألزماتبأشواط غير أّن أهمية هذا الميثاق تتجاوز . العمل
التي  العالميةاالختالالت االقتصادية واالجتماعية  والواقع أن". الوضع المعتاد"االقتصادي العودة إلى 

الميثاق و. األزمة في المقام األول إطالق عنانعامًال أساسيًا في  ، آانت"الوضع المعتاد"تترافق مع 
المكانة الترآيز الجديد على  حفزفرصة على األجل األطول من أجل إذًا العالمي لفرص العمل هو 

  .التي قامت األزمة بكشف النقاب عنها ،لعمالة والحماية االجتماعية في السياسات الكليةل المرآزية

يحدد إعالن العدالة االجتماعية االتفاقية رقم  :يز ودعم تنفيذ معايير العمل الدولية المتعلقة بالعمالةتعز  "٢"
ويشير التقرير . أهمية آمية العمالة ونوعيتها حولالهيئات المكونة  الصطفافباعتبارها صكًا مهمًا  ١٢٢

من الصكوك المعيارية األخرى  تنضم إليها مجموعة ،ةيقيوهي دعامة حق ،١٢٢إلى أّن االتفاقية رقم 
لمنظمة، تبرز الحاجة إلى تعزيز التصديق لوبالنسبة إلى المكتب وإلى الهيئات المكونة . بالعمالة المتعلقة

باالنتقال من  -  لمنظمة أن تمضي قدمًاا يتعين علىغير أّنه . على جميع المعايير ذات الصلة بالعمالة
  .وهو إنجاز عملي ،يذإلى التنف ،وهو إنجاز سياسي ،التصديق

برنامج العمالة العالمي  .وتعزيز عمليات استعراض سياسة العمالةاإلطار السياسي وتقييم أثره  استخدام  "٣"
وقد تعهد مجلس اإلدارة بااللتزام ببرنامج . ميثاق شامل يضم ما هو مهم في مسألة النهوض بالعمالة
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. ل مستفيض في لجنة العمالة والسياسة االجتماعية، وجرت مناقشته بشك٢٠٠٣العمالة العالمي منذ عام 
أوًال، : وهي ،ثالثة مواطن ضعف رئيسية تشمل المكتب والهيئات المكونة على حد سواء هناك غير أن

صياغة  عندإليه على المستويات الوطنية، مثًال  يعاني من نقص اإلسنادبرنامج العمالة العالمي مصدر 
ًا، يحتاج البرنامج إلى توفير المزيد من اإلرشاد العاقل، على نحو ما وافقت سياسات العمالة الوطنية؛ ثاني

اإلرشاد العام أمٌر، والمبادئ التوجيهية المحددة للبلدان على مختلف مستويات التنمية ف. عليه المنظمة
الة على نحو منتظم أهداف العم تدمجوعلى غرار ذلك، ال بد من أن . وهي نادرة ،االقتصادية أمٌر آخر

االفتقار وتكمن الثغرة الثالثة في  .في األطر السياسية واإلنمائية الوطنية )الكمية والنوعية على السواء(
وتتمتع منظمات . إجراء متين الستعراض سياسات العمالة، بما في ذلك من خالل استعراض األقران إلى

وفيما يتعلق . يتها األساسيةدولية أخرى بنماذج مختلفة لالستعراض المنتظم للسياسات في إطار وال
بالعمالة، تتمتع البلدان الغنية بهذه النماذج، سواء من خالل إجراء منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

وال ينطبق األمر نفسه على البلدان . االقتصادي أو إجراء االتحاد األوروبي المتعلق باستعراض األقران
  . ف برنامج العمالة العالمي ووصاية المنظمة على هذه األداةتحت إشرا ويتعين أن ينطبق، - النامية

أن تعالج اقتصاديات نتائج من منظمة العمل الدولية لللهيئات المكونة  ال بد: بناء قدرة الهيئات المكونة  "٤"
 وقد أوضح هذا التقرير بشكل جلي أّن. واستنادًا إلى خبرة المكتب، غالبًا ما يتطلب ذلك التدريب. العمالة

المتغيرات االقتصادية الكلية الرئيسية تؤثر في والية منظمة العمل الدولية وفي قدرتها على المضي قدمًا 
أن تكون قادرة  من للهيئات المكونة ال بدو. المسائل أمٌر أساسي اإلطالع علىوبالتالي، فإّن . بتلك الوالية

. )من حيث العمالة( العرضحوافز المالية على مثًال، في سياق األزمة الحالية، على تقييم نوعية أدوات ال
 وهي :١٩٤٤وبغض النظر عن األزمة الحالية، يشار إلى هذه الحاجة بوضوح في إعالن فيالدلفيا لعام 

 يعّول عليها فيمعلومات سوق العمل التي  إن؟ ، إذًامن أين نبدأف. تتكرر في إعالن العدالة االجتماعية
جمع وتحليل  من أجللبلدان ا في وبناء القدرات المؤسسية. إلى حد شديد ، نادرةرسم السياسات وتقييمها

غير أّن . ونشر المعلومات المتعلقة بسوق العمل يشكل حجر الزاوية في النشاط الذي يضطلع به المكتب
من  منهاتحليل النتائج وما ينبغي استنتاجه  مجال ويبقى التدريب في. منحى الطلب متخلف عنهذا النشاط 

 نكون على تواصل مع الخطابوال يمكننا أن . يواجه على النحو المناسبالسياسة العامة، تحديًا ال  حيث
  .دون توفر المعلومات للقيام بذلك الوجيهالسياسي 

ف البرامج والمشورة المكتب والهيئات المكونة في مختل أضفاها السمة المميزة التي ما هي: تقييم اآلثار  "٥"
إلى  -وف يحتاج ولس -  يحتاج المكتب قد. ما إلى حدالجواب متفاوت إن األخرى؟  دخالتالسياسية والت

آم "تعاون التقني، مثًال للالنتائج في المشاريع النموذجية  قياسومن األسهل . خالتهتحسين تقصي نتائج تد
" من حيث الذآور واإلناث؟ المشروع آيف آان تشكيل" "ر؟ما آان معدل األج" "وظيفة استحدثت؟

لكن ما هو الوضع بالنسبة إلى مدخالت منظمة العمل الدولية الرئيسية في السياسة العامة؟ هل جرى و
بل األهم من اعتمادها؟ هل تغيرت أولويات الحكومات؟ هل جرى العمل بمشورة منظمة العمل الدولية؟ 

نكون التي غالبًا ما " تبناء القدرا"، هل جرى تنفيذ الخيارات السياسية الالحقة؟ وماذا بشأن مبادرات ذلك
اسُتخدمت هذه القدرات؟ هناك معنى عميق ) وأين(فيها؟ هل جرى بالفعل بناء للقدرات؟ آيف  ضالعين

المكتب  يتعين أن ينكب عليهأعرب عنه المكتب والهيئات المكونة أيضًا مفاده أّن تقييم األثر أمٌر أساسي 
النتائج المقاييس في األنشطة التي تضطلع بها منظمة وغالبًا ما تتحدى . على السواءوالهيئات المكونة 

تشخيصية سليمة لنتائج العمالة  تنهض بقاعدةأن  من لألولويات الحالية فال بدأما بعد، . العمل الدولية
وفهم  خطوط األساسالمؤشرات وإرساء  تنقيحعن البرامج القطرية للعمل الالئق، بما في ذلك  المنبثقة

  .سببية التفاعل

تجمع سمتم تحديد االحتياجات لتعزيز : على خبرة المكتب بشأن مسائل العمالة وتعزيزها المحافظة  "٦"
تكمن إحداها في الخبرة رفيعة المستوى في و. في عدد من المجاالت ،المكتب المواهب، الذي يتحلى به

دية األوسع نطاقًا، لعمالة في السياسة االقتصالمرآزية المكانة المجال سياسة العمالة، وهو شرط لضمان 
زيادة المنافسة في صفوف شرآاء التنمية لتوفير خبرتهم : السيما فيما يتعلق بما نراه في مجال المنافسة

تأثير المؤسسات المالية الدولية إلى جانب سلطات التمويل والتخطيط؛ هشاشة المؤسسات  تزايدالخاصة؛ 
آما تبرز . العملورة الخبراء بشأن مسائل على مش وما ينجم عن ذلك من طلباتالسياسية القطرية 

منظمة العمل الدولية من حيث سياسة  أفضل بمجموعة الخدمات التي تعرضهاالحاجة إلى التعريف بشكل 
وإدارات االستخدام  سوق العملمحددة مثل تحليل سوق العمل وسياسة  العامة، آما في مجاالتالعمالة 

في هذه المجاالت وفي  والكفاءات. هارات والوظائف الخضراءوالسمة غير المنظمة وسياسات تنمية الم
  .مجزأة وإماإما غير آافية  ، هيمجاالت أخرى
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هنا تتعلق المسألة  ؟آيف يمكننا أن نحقق المزيد من اتساق السياسات، على الصعيدين الداخلي والخارجي  "٧"
في نشر رسالة العمل  بارزًانجاحًا المنظمة  لقد لقيت. والوجه األول خارجي". تساقاال أوجه"ن منبوجهي

ويتطلب ذلك تدريجيًا . الالئق على الوآاالت في النظام متعدد األطراف على المستويين العالمي واإلقليمي
في الطريقة التي  للبحثالوآاالت التي ال يشكل العمل الالئق لديها والية أساسية،  جانب بعض التفكير من

وتدعو نقطة ثانية إلى تكرار نقطة . التحدي الذي يطرحه العمل الالئق تهابواسط يمكن لوالياتها أن تواجه
لهيئات المكونة أآثر فأآثر آيف تؤثر وزارات االقتصاد، امكتب وال ال بد من أن يراعي :وهي ،سابقة

 من أن يسعى وال بد. على المستوى الوطني، في نجاح الوالية الرئيسية لمنظمة العمل الدولية أو في فشلها
وماذا . للتوصل إلى تنسيق أفضل بين الوزارات بشأن هدف العمالة بال هوادةلهيئات المكونة المكتب وا

الداخلي؟ هذه هي الوالية التي أوآلها إعالن العدالة االجتماعية إلى المكتب وإلى  تساق السياساتعن ا
ألهداف االستراتيجية ا ن بهاجارية على قدم وساق حول مجرد الطريقة التي تكوالتفكير  وعملية. المنظمة

من النشاط  قدر آبيرهناك : هما واضحان، استنتاجان ، ولكن هناك"متالزمة ومترابطة ومتكافلة"
لتعزيز هذا  مجال آبيرالمتكامل والمفاهيمي والعملي، آما يرد في هذا التقرير، ولكن توجد فرص مهمة و

  .التكامل

المعارف التي يتمتع بها  مما يقدمه الّلهم غيرال يملك لمكتب ا يكاد ؟آيف يمكن تحسين قاعدة المعارف  "٨"
وآما تظهره منشورات . ، يتجسد هذا الواقع في الميزانيةومن حيث القيم المحاسبية الصرف. موظفوه

وإذا . دليليةإننا نعيش في عالم يمكن أن تترجم فيه المعلومات إلى معارف بوتيرة ف، مكتب العمل الدولي
أنه يتوجب على المنظمة  تمامًا للمكتب هو منتجات المعارف، عندئٍذ من الواضح" األساسيالمنتوج "آان 

األآثر  على النحو الخبرة التقنية المتوفرة في المكتب، إلى جانب استخدامها لجودةأن تولي اهتمامًا خاصًا 
مفهوم االقتصاد غير منظمة العمل الدولية  لقد استحدثت: ولنسّلم أوًال بسجل المسار اإليجابي. إفادة

المنظم؛ منظمة العمل الدولية مرآز لتبادل المعلومات المتعلقة بعمل األطفال والعمل الجبري؛ أرست 
؛ تعتمد مؤسسات التمويل الدولية على منظمة مقياسهمنظمة العمل الدولية مفهوم الفقراء العاملين وحددت 
هو العمل الذي معايير العمل الدولية  ولعل نشوء. ةالعمل الدولية في تقييمها التجاهات العمالة العالمي

يتعين التعريف بها على نطاق التي  المواضيعبوضوح حدد هذا التقرير  نعرف به أآثر ما نعرف، بيد أن
 ندرة، بل في في الخدمة الموظفين لدىر في ندرة الفك المكتب، إلى، بالنسبة وال يكمن التحدي. أوسع

لقد وضعت إدارة . للتذليلأن يكون قيدًا غير قابل  ويحتملبالطبع قيد ملزم وهو . في الخدمةالموظفين 
المتالزم والمترابط "النشاط  أشكال ، وهو شكل عملي منواألفرقة البحثية العمالة نظامًا من المواضيع

التي العديد من المواضيع  استكشاف المشارآة في ،أفرقة الباحثين على مستوى المكتب: "والمتكافل
وأشار استعراض القدرة . فريدة والتي اعتبر أن اآتناز المعارف بشأنها قد يكون ميزةهذا التقرير  زهاأبر

الحالية  المجموعةإلعداد هذا التقرير، إلى ثغرات مهمة في  أجريالذي  ،البحثية لمنظمة العمل الدولية
  .الثالثالملحق  آما هو مشار إليه في الفصول المواضيعية وفي وال بد من سّدها،للمعارف، 
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  األول الملحق

  أهمية ب والتي تتسمالصكوك التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي 
  الهدف االستراتيجي للعمالة تطبيقخاصة بالنسبة إلى 

  السياسات االقتصادية لتوسيع السوق   -أوًال 
 وزيادة الطلب على اليد العاملة

  ).١٢٢رقم ( ١٩٦٤سياسة العمالة،  وتوصية) ١٢٢رقم ( ١٩٦٤اتفاقية سياسة العمالة،  
  ).١٦٩رقم ( ١٩٨٤، )أحكام تكميلية(توصية سياسة العمالة  

وتوصية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، ) ١٦٨رقم ( ١٩٨٨اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة،  
  ).١٧٦رقم ( ١٩٨٨

 دامالمهارات والتكنولوجيا والقابلية لالستخ  -ثانيًا 

  ).١٩٥رقم ( ٢٠٠٤وتوصية تنمية الموارد البشرية، ) ١٤٢رقم ( ١٩٧٥اتفاقية تنمية الموارد البشرية،  

رقم ( ١٩٨٣، )المعوقون(واتفاقية التأهيل المهني والعمالة ) ٩٩رقم ( ١٩٥٥توصية التأهيل المهني للمعوقين،  
  ).١٦٨م رق( ١٩٨٣، )المعوقون(وتوصية التأهيل المهني والعمالة ) ١٥٩

  .٢٠٠٢منظمة العمل الدولية بشأن إدارة اإلعاقة في مكان العمل،  مدونة ممارسات 

  ).٨٣رقم ( ١٩٤٨وتوصية إدارات التوظيف، ) ٨٨رقم ( ١٩٤٨اتفاقية إدارات التوظيف،  

  ).١٨١رقم ( ١٩٩٧اتفاقية وآاالت االستخدام الخاصة،  

 سياسات سوق العمل  -ثالثًا 

  ).أعاله مذآورة( الوظيفيمن األعمالة، بما في ذلك التأهيل المهني ومعايير سياسة ال 

  :المعايير المتعلقة بنفاذ المجموعات التي تعاني أصًال من التمييز إلى سوق العمل 

 ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(وتوصية التمييز ) ١١١رقم ( ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(اتفاقية التمييز   -
 ؛)١١١رقم (

 ؛)١٦٢١رقم ( ١٩٨٠توصية العمال المسنين،   -

 ؛)١١٣٦رقم ( ١٩٧٠توصية البرامج الخاصة للشباب،   -

 ١٩٥٧وتوصية الشعوب األصلية والقبلية، ) ١٦٩رقم ( ١٩٨٩اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية،   -
 ؛)١٠٤  رقم(

  .٢٠٠١العمل،  وعالميدز اإل/ منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية مدونة ممارسات  -

                               
  .صك أعطاه مجلس اإلدارة مرآزًا مؤقتًا   ١
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  :المعايير التي تتطرق إلى المساواة في األجور 

 ).٩٠رقم ( ١٩٥١وتوصية المساواة في األجور، ) ١٠٠رقم ( ١٩٥١اتفاقية المساواة في األجور،   -

  :الصكوك المتعلقة بسياسات الهجرة 

 ١٩٤٩، )مراجعة(المهاجرين  وتوصية العمال) ٩٧رقم ( ١٩٤٩، )مراجعة(اتفاقية العمال المهاجرين   -
 ؛)٨٦  رقم(

 ؛)١٤٣رقم ( ١٩٧٥، )أحكام تكميلية(اتفاقية العمال المهاجرين   -

 ).١٥١رقم ( ١٩٧٥توصية العمال المهاجرين،   -

 تنمية المنشآت والتعاونيات  -  رابعًا

  ؛)١٨٩رقم ( ١٩٩٨توصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة،  

  ).١٩٣رقم ( ٢٠٠٢عاونيات، توصية تعزيز الت 

  اإلدارة السديدة  -خامسًا 

  :تشمل المعايير المتعلقة ببناء المؤسسات بغية تعزيز العمالة ما يلي 

 ؛)٢٨٣رقم ( ١٩٤٨وتوصية إدارات التوظيف، ) ٨٨٢رقم ( ١٩٤٨اتفاقية إدارات التوظيف،   -

 ١٩٩٧االت االستخدام الخاصة، وتوصية وآ) ١٨١رقم ( ١٩٩٧اتفاقية وآاالت االستخدام الخاصة،   -
 ).١٨٨  رقم(

تشمل الصكوك التي توفر المشورة بشأن مسائل اإلدارة السديدة المتعلقة بالمنشآت متعددة الجنسية وأثرها على  
  :التنمية االقتصادية واالجتماعية ما يلي

 ).٢٠٠٠ عامفي  لدمّع( ١٩٧٧إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية،   -

هي الصكوك الواردة في ، المجاالت الخمسة جميعها ةمادع  -سادسًا 
  إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية 

  في العمل ومتابعته

  ؛)٨٧رقم ( ١٩٤٨اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،  

  ؛)٩٨رقم ( ١٩٤٩ية، اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماع 

  ؛)٢٩رقم ( ١٩٣٠اتفاقية العمل الجبري،  

  ؛)١٠٥رقم ( ١٩٥٧اتفاقية إلغاء العمل الجبري،  

  ؛)١٣٨رقم ( ١٩٧٣اتفاقية الحد األدنى للسن،  

  ؛)١٨٢رقم ( ١٩٩٩اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،  

  ؛)١٠٠رقم ( ١٩٥١اتفاقية المساواة في األجور،  

  ).١١١رقم ( ١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(تمييز اتفاقية ال 

  

 

                               
  .جلس اإلدارة مرآزًا مؤقتًاصك أعطاه م   ٢
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  الملحق الثاني

  توزيع نشاط المكتب بشأن العمالة

 * الوظائف من الفئتين الفنية واإلدارية 

المجاميع الفرعية للبرامج 
 أو المكاتب

مجاميع اإلدارات  
 أو األقاليم

 EMP(   2(العمالة قطاع 

    اإلدارات
 EMP/ALP( 1  13(صاد وأسواق العمل إدارة تحليل االقت 

   EMP/ANALYSIS( 5(التحاليل والبحوث بشأن العمالة  
   EMP/TRENDS( 7(اتجاهات العمالة  

 EMP/POLICY( 2  12(إدارة سياسة العمالة  

   CEPOL(  7(السياسات القطرية للعمالة   
   EMP/INVEST(  3(االستثمار آثيف العمالة   

 EMP/ENTERPRISE(  3  18(ظائف وتنمية المنشآت إدارة خلق الو  

   EMP/SEED(  6(حفز العمالة من خالل تنمية المنشآت الصغيرة   
   EMP/COOP(  3(التعاونيات   
   EMP/MULTI(  4(المنشآت متعددة الجنسية   
   LED(  1(المحلية االقتصادية التنمية   
   1  برنامج الوظائف الخضراء  

 EMP/SKILLS  (  7  11(والقابلية لالستخدام إدارة المهارات   

   2  إدماج اإلعاقة  
   2  إدارات التوظيف  
 7   البرامج

   3  برنامج االستجابة لألزمات وإعادة اإلعمار  
   2  برنامج التمويل االجتماعي  
   2  برنامج عمالة الشباب    

 63   العمالة في المقر قطاعمجموع 

    
    ** األقاليم
 16  1  ) أديس أبابا(المكتب اإلقليمي ألفريقيا   

   3  )المكتب اإلقليمي الفرعي سابقًا(أديس أبابا   
   3  )شمال أفريقيا(القاهرة   
   3  ) غرب أفريقيا(آار اد  
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 * الوظائف من الفئتين الفنية واإلدارية 

المجاميع الفرعية للبرامج 
 أو المكاتب

مجاميع اإلدارات  
 أو األقاليم

   2  )زمبابوي(هراري   
   2  )جنوب وشرق أفريقيا(بريتوريا   
   2  ) وسط أفريقيا(ياوندي   

 15    )   ليما(مريكا الالتينية والكاريبي المكتب اإلقليمي أل  

   1  )البرازيل(برازيليا   
   1  )األرجنتين(بوينس أيرس   
   2  )البلدان اإلندية(ليما   
   1  )المكسيك وآوبا(مكسيكو سيتي   
   2  ) منظمة العمل الدولية -  مرآز البلدان األمريكية للبحوث والتوثيق(مونتيفيديو   
   3  )  الكاريبي( بورت أوف سباين  
   2  )أمريكا الوسطى وبنما والجمهورية الدومينيكية(سان خوسيه   
   3 )شيلي وباراغواي وأوروغواي(سانتياغو   

 3  3  ) بيروت(المكتب اإلقليمي للدول العربية   

 14  3  ) بانكوك(المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ   

   5  )وجزر المحيط الهادئشرق آسيا وجنوب شرق آسيا (بانكوك   
   1  )الصين ومنغوليا(بيجين   
   1  )ليشتي -  وتيمور إندونيسيا(جاآارتا   
   4  )جنوب آسيا(نيودلهي   

 2    ) جنيف(المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى   

   1  )أوروبا الوسطى والشرقية(بودابست   
   1  )أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى(موسكو   

 50   وع في األقاليممجم

 113   مجموع المقر والميدان
 9   وحدات أخرى في المقر

أخرى في  ي قطاعاتفشهر عمل مكرسة لتعزيز العمالة من وحدات  ١٥٤هناك حوالي 
باإلضافة إلى ثالث وظائف في إدارة  في فترة السنتين وظائف ٦ما يعادل : المقر

 ***اإلحصاءات

   

ر وفي الميدان باإلضافة إلى أشهر عمل مقابلة من الوحدات مجموع الوظائف في المق
 األخرى في المقر
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 .٢٠٠٩نهاية عام  فيوظائف األخصائيين في العمالة ممولة من الميزانية العادية من فئة المهنيين ووصوًال إلى فئة المديرين    *
 .٢٠٠٩نهاية عام  فييفة واحدة ألخصائي في العمالة ممولة من الميزانية العادية على األقل وظ لديهاالمكاتب الميدانية الواردة في القائمة    **

) محسوب بشهر عمل(المقر  بشأن الوقت الذي يمضيه موظفو العمالة قطاعالمعلومات المتلقاة من الوحدات من خارج  تستند إلىالتقديرات    ***
.٢٠٠٩-٢٠٠٨العمل المضطلع به في المقر وفي الميدان في فترة السنتين عن  ،لعمالةا بشأنللهدف االستراتيجي لمنظمة العمل الدولية  والمكرس

  .وتقع ثالث من هذه الوظائف في إدارة اإلحصاءات
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  الملحق الثالث

  بشأن مسائل مترابطة نتائج
في مجاالت إلى أّن إعداد هذا التقرير تضّمن سلسلة من عمليات االستعراض المعمقة  أشارت مقدمة هذا التقرير

 التنسيق بين) ٢(احتياجات الهيئات المكونة وأولوياتها؛ ) ١: (وهي ،٢٠٠٨تقابل التوجهات االستراتيجية إلعالن عام 
الدروس ) ٤(لألهداف االستراتيجية؛ " المتالزمة والمترابطة والمتكافلة"الطبيعة ) ٣(؛ الميدان والمقر واألداء المشترك
آما جرى تقييم هذه المجاالت على نحو واضح في . البحوث المتعلقة بالعمالة) ٥(ثر؛ المستخلصة من عمليات تقييم األ

 عنموضوعًا وبرنامجًا  ١٤بشأن ) انظر الشكل في المقدمة(أعدتها المكاتب اإلقليمية الخمسة  ، التي"وثائق حفز األفكار"
  .ائمة في هذه المجاالت الخمسةويشدد هذا الملحق على بعض االستنتاجات الرئيسية والثغرات الق. العمالة

  تنوع حقائقهافي فهم أفضل الحتياجات الهيئات المكونة 

  وأسلوبه التقصينطاق 
برنامجًا وللتعليقات التي أبديت خالل  ٣٦أجرى المكتب استعراضًا مستقًال للبرامج القطرية للعمل الالئق وعددها 

العمالة خالل االجتماعات اإلقليمية الخمسة األخيرة، وللتقارير التقنية ، ولألقسام المتعلقة بالجودة لتقييم ةالداخلي العملية
التابعة لمجلس  ،الثالثة األخيرة المقدمة إلى مؤتمر العمل الدولي، وللوثائق التي أعدتها لجنة العمالة والسياسة االجتماعية

ة التي قام بها المديرون المباشرون، وللمقابالت خالل السنوات الثالث األخيرة، ولعمليات التقييم الذاتي المواضيعي ،اإلدارة
  .مع الموظفين

  الدروس المستخلصة والثغرات
احتياجات البلدان المحددة من خالل : العمالة توازنًا معقدًا لالستجابة لما يليب النشاط المتعلقيتطلب إرساء أولويات 

ها في االجتماعات اإلقليمية الثالثية المتكررة؛ األولويات البرامج القطرية للعمل الالئق؛ األولويات اإلقليمية المتفق علي
في تحديد " استباقيًا" أن يكون المرءهذا اإلجراء أيضًا  يعنيو. عن مؤتمر العمل الدولي ومجلس اإلدارة المنبثقةالعالمية 

برنامج "و. المعاصرةسية التوجهات الناشئة والتحديات الجديدة وفي االستجابة من خالل البحوث المحدثة والمشورة السيا
سياق البرنامج والميزانية ضمن لما وافقت عليه المنظمة على آافة هذه المستويات و تجميععبارة عن  هو المكتب" عمل

 منفي جميع هذه الحاالت المختلفة، مما يجعل  هاعن احتياجاتالهيئات المكونة  وتعرب. وإطار السياسة االستراتيجي
  .استجابته حدد األولويات فيأن يالمكتب  على المعقد

ومن أصل البرامج القطرية للعمل الالئق التي جرى . ويثير هذا التعقيد مسألة اتساق االحتياجات واألولويات
بنسبة (في المائة منها عمالة الشباب على أنها أولوية، وتلتها تنمية المهارات وروح تنظيم المشاريع  ٧٢استعراضها، حدد 

وغالبًا ما حددت االستنتاجات الصادرة عن ). في المائة ٥٥بنسبة (وتخطيط العمالة الوطنية ) نهمافي المائة لكل م ٦٤
وفي حين آان برنامج العمالة . الشواغل المشترآة بين البلدان في أقاليمها تجلت فيها، مماثلةاالجتماعات اإلقليمية أولويات 

في إال مراجع قليلة العمالة والسياسة االجتماعية، لم تشر إليه العالمي موضوع العديد من النقاشات التي أجرتها لجنة 
تكررت أّن أجزاء مكونة لبرنامج العمالة العالمي  النتيجة نظرًا إلى توصيف هذهوينبغي . البرامج القطرية للعمل الالئق

عدة للبلدان على مختلف من المبادئ التوجيهية الم الترآيز عاليةشير إلى أّن مجموعة ت غير أن هذه النتيجة. مرارًا
  .مستويات التنمية، قد تمّهد الطريق أمام تحويل البرنامج إلى إطار تشغيلي حقيقي يعزز برنامجًا شامًال ومتسقًا للعمالة

وإلى  - التشخيص السليم أنه قائم علىأي  -" مستنيرًا" الطلب يكونزد على ذلك أنه من المفيد تقييم إلى أي مدى 
  .التزام ثالثي واسع النطاق لتنفيذ المشورة السياسية والقدرة على القيام بذلكبأّنه مدعوم  أي -" فعاًال" يكونأي مدى 

المعارف التي ف. قصوىتتسم االتصاالت والشراآة المستدامة بين المكتب والمنظمة على المستوى الوطني بأهمية و
نفيذ وتاريخ األمور المجربة والبيئة السياسية وسياق تالاحتياجات الهيئات المكونة وقدرتها على  بشأنالمكتب  يكّونها

آلها عوامل تساعد المكتب والهيئات المكونة على تقييم نوعية  -على السواء  األمم المتحدة الجهات المانحة ومجتمع
  .التصدي لهااالحتياجات وجدوى 
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ت مناسبة عن سوق العمل يجعل من إّن غياب معلومافهذا التقرير،  أجزاءباإلضافة إلى ذلك، وآما أشير إليه في 
  . فهم واقع الهيئات المكونة واحتياجاتها أساسًا الصعب

  بين المقر والميدان تقييم الفعالية في األداء والتنسيق

  المنهجية والنطاق
، أجرى مستشارون مستقلون دراسة استقصائية تقوم على اإلنترنت من أجل ٢٠٠٩خالل الفصل الثالث من عام 

العمالة يعملون في المقر وفي المكاتب  قطاعمن  اختصاصيًا ١٠١وشمل المسح . ية التنسيق بين المقر والميدانتقييم فعال
وآانت هذه الدراسة االستقصائية استكماًال لعملية أوسع . في المائة ٥٠ستجابة االنسبة بلغت والميدانية على حد سواء، 

مع الموظفين  Skypeلمقابالت المباشرة أو تلك التي تجرى عبر موقع ل ظممنشبه  ًااستبيان استخدمتنطاقًا لجمع البيانات، 
وُطلب من المكاتب اإلقليمية تحديد مواطن القوة والضعف في التعاون بين المقر . والمكاتب الميدانيةالرئيسيين من المقر 

  ".وثائق حفز األفكار"والميدان في 

  الدروس المستخلصة والثغرات المحددة
مختلفة بالنسبة إلى التعاون بين الميدان والمقر، تعكس سمات من قبيل مدى " نماذج مهنية"ت وضعت الوحدا

أّن آليات  ١وأظهر استعراض خمسة من هذه النماذج. انتشار مشاريع التعاون التقني ومستوى الخبرة في المكاتب الميدانية
. أنها تحّسن التنسيق والتعاونعلى الها واضحًا، آان سير أعم إنالتفاعل بين موظفي المقر والميدان تعتبر عمومًا، 

والربط الشبكي  المعلوماتوتنوعت الطرائق من استخدام نقاط االتصال ومنتديات التفاعل القائمة على تكنولوجيا 
اة وقد ساعدت هذه اآلليات على الجمع بين المعارف العالمية والخبرة المستق. االفتراضي واالجتماعات المباشرة المنتظمة

وشملت بعض جوانب الممارسة الجيدة االتصاالت المنتظمة بشأن . واقع الزمالء في الميدان وخبراتهمبين من المقر و
 وبلغ. االتصاالت الحديثةالعمل الجاري واجتماعات التخطيط السنوية وعمليات البرمجة المشترآة واستخدام تكنولوجيا 

  .نخفض خالل عملية التنفيذل تخطيط العمل ثم عاد ليه خالل مراحالتعاون بين الميدان والمقر ذروت

وأشير إلى البحوث في معظم . ونظرت الدراسة االستقصائية أيضًا في الوقت المخصص بالنسبة إلى وسائل العمل
. لمشورة السياسية الجيدة وبناء القدراتلأنها تستدعي المزيد من الوقت وتستحقه باعتبارها األساس على األحيان 

السواد األعظم من وقتهم لتلبية االحتياجات على المستوى  ون على السواءيوظفو المقر والموظفون الميدانموخصص 
  .القطري، بما في ذلك من خالل تطوير مشاريع التعاون التقني أو دعمها

 ة بعمليةالمعروف" أمم متحدة واحدة"مبادرة  مشارآة منظمة العمل الدولية في ذآر أنومن وجهة النظر الميدانية، 
وآان هناك شعور بأّن دمج هذه . نها متطلبة جدًا وذات تكاليف باهظةفإبالرغم من األهمية التي تتسم بها،  ،"توحيد األداء"

الطلب المستحدثة  أنواعالجهود مع التنسيق بين الميدان والمقر يشكل عبئًا إضافيًا، إذ أّنه آان من الصعب التوفيق بين 
  . وتوقيتها

وتظهر القيادة في الجهود المبذولة من عدة وآاالت والموثقة في . اإلبالغ عنها من اك نجاحات ال بدومن ثم، هن
على  قائمنهج والمعيشة  الجمع بين نهج سبلأّن نهج منظمة العمل الدولية في  ،ألقاليمالتي وضعتها ا" وثائق حفز األفكار"

جموعات مواضيعية على المستوى القطري، لبناء االتساق في ويقوم المكتب بقيادة م. تنافسيةلميزة مصدر  هوالحقوق 
وتأتى ذلك عن األثر المرئي والموثق ألدوات منظمة العمل الدولية . مجاالت تتداخل فيها واليات العديد من الوآاالت

، آما تظهره د باستثمار الوقت في ممارسات التخطيط والتنسيق المكثفةفي البل والتزام الموظفين الذي يمثلون المنظمة
  .األمثلة الالحقة

الجهود المبذولة في البرمجة المشترآة برامج عدة جرى تمويلها في إطار الصناديق  ثمرتأ .الدول العربية 
؛ "الفلسطينية المحتلة رأة في األرضالمساواة بين الجنسين وتمكين الم: "اإلسبانية لألهداف اإلنمائية لأللفية

العالمي  االتفاقلجنسين في اليمن؛ العمل مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة بشأن معلومات سوق العمل وقضايا ا
  .في لبنان" النزاعات وبناء السلم منع"في الجمهورية العربية السورية؛ 

األمم المتحدة  أفضى إلى اعتمادالمعيشة بالنسبة إلى الالجئين  سبل تقييم منظمة العمل الدولية لتوقعات. بنغالديش 
  .دة المحلية للعمل المشترك في البلللتنمية االقتصادي ًاطارإ

أنشطة مشترآة بين منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة بدعم تنفيذ مشاريع تتعلق بعمالة الشباب  تقوم. أوروبا 
زستان مثًال، ألبانيا وأذربيجان وقيرغي(والتدريب على روح تنظيم المشاريع وقضايا الجنسين في بلدان عديدة 

  ).وصربيا وأوآرانيا وأوزبكستان

                               
المي آثيف                ١ تثمار الع امج االس ة المنشآت؛ برن ق الوظائف وتنمي ابع إلدارة خل المي الت ق الع برنامج التمويل االجتماعي، نهج الفري

  .البلدان المعنية ذات المنسقين الرّواد/ االستجابة لألزمة وإعادة اإلعمار/ العمالة؛ مكتب العمل الدولي
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م المتحدة للمساعدة التقييم القطري المشترك وإطار عمل األم عملية في منظمة العمل الدولية مشارآةإّن . العراق 
ومسائل  اإلدماجي، وإلى الربط بين النمو االقتصادي عموميإلى تحديد العمالة على أنها موضوع  اإلنمائية أدت
  .دةاإلدارة السدي

البحوث المشترآة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة بشأن  قامت. ليبيريا 
أعمال مشاريع جديدة بشأن التدريب ، بإرشاد التكنولوجيا والمهارات الرامية إلى االرتقاء بالوظائف في الزراعة

أموال الجهات المانحة لدعم الجهود التي تبذلها الوآاالت  اآلن بفضلقدمًا  الجاريةالقائم على المجتمع المحلي، 
  .المتعددة

تكوين الثروات "بشأن المشترك ألمم المتحدة اتدير منظمة العمل الدولية برنامج . جمهورية تنزانيا المتحدة 
  .د من الفقرالذي يرتبط بمجموعة الجهود الوطنية المعنية بالنمو والدخل والح ،"والعمالة والتمكين االقتصادي

أمم "في عملية مجاالت األولويات االستراتيجية  أحدباعتبارها  العمالة وتنمية المنشآت المستدامة اعتمدت. فيتنام 
  ."متحدة واحدة

عمل المقر والميدان معًا من أجل تحسين أوجه  بطريقةودعت الدراسة االستقصائية إلى تعريف أآثر وضوحًا 
في الواقع، أصبح استخدام الموارد البشرية المتاحة بشكل رشيد وفعال أمرًا مهمًا أآثر فأآثر و. الفعالية وتقديم الخدمات

قد  - وبالتالي الكتلة الحرجة - عدد األشخاص العاملين في مجال المسائل المرتبطة بأسواق العمل والعمالة نظرًا إلى أن
قّيد نطاق البحوث والمشورة ت اعلى أنه لتخفيضاتهذه اوقد ُنظر إلى . في حين توسعت االحتياجات والمطالبانخفض 

على السياسية وخدمات بناء القدرات المقدمة إلى الهيئات المكونة، باإلضافة إلى أنها تعرض للخطر رضا الموظفين العام 
  .همورفاه صحتهمو وظائفهم

ففي المقر، تكمن القيمة . عملويكون التعاون بين المقر والميدان على أفضل حال عندما يستند إلى تقسيم تكميلي لل
الموظفين التقنية  فتضم آفاءةأما في الميدان، . التقنية ومعرفة الممارسات الجيدة الدولية الكفاءةالمضافة االفتراضية في 

ي وال تكمن الميزة المقارنة الميدانية ف. األخرى السياسية والشراآات المحلية مع الوآاالت والعملياتفهم أولويات البلدان 
  .آيفية القيام به على المستويين السياسي والمؤسسيفي ، بل مجرد معرفة ما ينبغي القيام به

وهو . ضرورة مطلقة لتقديم الخدمات بنجاح واستخدام الموارد استخدامًا فعاًال األطرافواعُتبر التواصل الجيد بين 
ُينظر إلى العالقة القائمة بين الميدان والمقر على  غير الرسمية باألهمية، االتصاالتوفي حين تتسم . يسّهل نقل المعارف

وأعرب األشخاص . ثغرة في التواصل أن هناكمعظم المستجيبين  وقد رأى، االتصاالتأنها تتوقف إلى حد آبير على هذه 
ال  وهي تبالنجاحا يحتفلونادرًا ما . مقابلتهم عن قلقهم إزاء غياب الحوافز لتشجيع العمل المشترك وتعزيزه جرتالذين 
  .بالتوثيق الالزم في الغالب تحظى

  " المتالزمة والمترابطة والمتكافلة"الطبيعة 
  لألهداف االستراتيجية

  المنهجية والنطاق
". وثائق حفز األفكار"للبرامج في " المتالزمة والمترابطة والمتكافلة"ُطلب من جميع المديرين التفكير في الطبيعة 

  .العمل المتكامل بشأن العمالة إلى تقديم أمثلة علىاتب اإلقليمية آما دعيت المك

  الدروس المستخلصة والثغرات
لتعزيز التكامل في مختلف األهداف االستراتيجية  ًا متاحةأمام المكتب والمنظمة فرص حقيقية، فإن القيود لئن آانت

  .وبالتالي، في الدعائم األربع للعمل الالئق

، لم ١٩١٩ومنذ عام . آليتين أو إجراءين، أولهما هو الحوار االجتماعي ويتوقف مثل هذا التكامل أساسًا على
. مشارآة الهيكل الثالثي الذي تضفيهمن دون الترآيز الموشوري  على اإلطالق أي معيار من معايير العمل الدولية يوضع
األخير " المنتج"و. لحكوماتومصالح متباينة لمختلف الشرآاء االجتماعيين وا منظوراتموضوع المعيار، هناك  وأيًا آان

  .، يتجلى فيه التكاملُينظر إليه من زوايا مختلفة وُيفحص على أساس المصالح المختلفة إذلمعيار العمل، 

لمزيد من ل مرشحة وهي في الوقت نفسه، نجاحات جديرة بالذآر،المكتب والمنظمة  حقق فيهاوهناك آلية ثانية 
ل اوهناك مث. في إطار األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية" المتكافلة"ط ويرتبط ذلك باستكشاف الرواب. ريالتطو
يكمن في أّن وجود بعض الحماية " العمالة"على " الحماية االجتماعية"أّن أثر  :وبسيط يجّسد هذه النقطة أال وهو نظري

، وبالتالي فهم يحسنون قدراتهم لوال ذلك إلى المخاطرة بأمور لم يكونوا ليخاطروا بها مستعدين الناس يجعلاالجتماعية 
نظم الحماية  تضعفالعمالة المنتجة،  فمن دون: ومن الممكن مجادلة السببية على نحو معاآس. على توليد الدخل

  .وتدعم النظرية والبراهين على حد سواء هذه المقترحات. التمويل ناقصةاالجتماعية وتصبح 
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. على مستوى المقر المتبادلة والتجريبي بشأن هذه العالقات النظريالعمل  وينبغي القيام بالمزيد من أجل تعزيز
، ٢٠٠٩نوفمبر / وتشكل إعادة توجيه برنامج بحثي على مستوى المكتب، آما وافق عليه مجلس اإلدارة في تشرين الثاني

  .خطوة واعدة نحو األمام

البرامج التي ترآز على  تنطويضافة إلى ذلك، باإل. غير أّن العمل المتكامل يجري دائمًا على المستوى القطري
في العمل الالئق بالنسبة إلى الحقوق وسبل  القصورنهجًا شموليًا من أجل مواجهة مواطن  مجموعات سكانية مستهدفة،

لمعارف تدمج العمالة باألهداف االستراتيجية لتقاسم عمليات خالت عديدة ومنتجات مشترآة وتدلقد وثق التقرير . العيش
  .وتبّين األمثلة التالية بعضًا من التطبيقات األآثر شيوعًا للنهج المتالزم والمترابط والمتكافل. ألخرىا

معايير  ،وروح تنظيم المشاريع ومشاريع تنمية التعاونيات في أفريقيا اليد العاملةعزز االستثمار القائم على  
حد األدنى لألجور والتوعية بشأن فيروس نقص المناعة السالمة والصحة المهنيتين والممارسات الجيدة واحترام ال

واألجور وحقوق األشخاص المعوقين والشعوب  ة بين الجنسين من حيث فرص العملاإليدز والمساوا/ البشرية
  .األصلية

 العاملة اليدخلق العمل الالئق من خالل االستثمارات العامة إلى أساليب اإلنتاج القائم على  يستندفي األمريكتين، لم  
منظمة  تدخالت وولجت. المناسبة أيضًا إلى تدابير تكميلية لضمان األجور والحماية االجتماعية استندبل  فحسب،

القانوني للمنشآت بالغة الصغر والحد األدنى  المرآزفي مجاالت من قبيل  ةالوطني ةالتشريعي الدائرةالعمل الدولية 
  .لألجور والحماية االجتماعية

العربية، رآز الدعم المقدم إلى الهيئات المكونة في حاالت ما بعد النزاع على خلق الوظائف، وآان ذلك  في الدول 
  .بمثابة منصة لتقاسم المعلومات بشأن معايير العمل الدولية وقانون العمل والقيمة األساسية للحوار االجتماعي

وطني بين الهيئات المكونة والوزارات الرئيسية والمحيط الهادئ، ساعد المكتب على إقامة الحوار ال في آسيا 
 البيئةباالهتمام إلى مسائل العمالة في البرنامج الوطني المعني  مسترعيًاالوظائف الخضراء،  عملية في الضالعة
  .المناخوتغير 

  العمالة في مجالتقييم أثر نشاط المكتب 

  المنهجية والنطاق
م النشاط الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية بشأن العمالة استعرض مستشار مستقل إلى أي مدى جرى تقيي

وهدف هذا االستعراض إلى تحسين اإلدارة القائمة على النتائج من . بالنتائجتقييمًا موضوعيًا وآيف استرشدت التحسينات 
تقييمًا لمشاريع  ٦٦ت تقييمًا وشمل ٨٧التقييمات بلغت  وأجري جرد. خالل االستخدام األآثر استراتيجية لنتائج التقييم

عملية استعراض للبرامج  ١٢و ٢٠٠١، وتسعة تقييمات مواضيعية منتهية منذ عام ٢٠٠٥منذ عام  أنجزتتعاون تقني 
ج أطلقت المرحلة الثانية الستعراض النُهالتي حددت، ووضع المكتب خطة للتصدي للثغرات و. عمل الالئقلالقطرية ل

  .وزيادة تقوية العمل في هذا المجالثر األعملية تقييم لالتنظيمية األخرى 

  الدروس المستخلصة والثغرات المحددة
فة التقييم ُوضعت وتوصل إلى استنتاج مفاده أّن وظي. تقييم المشاريع والبرامجإلى لحظ التقرير االتجاه المتنامي 

  .يق األساليب المستخدمةبعض الشواغل بشأن توث لكن هناكباستمرار، احترمت ستقاللية التقييم ا بشكل جيد وأّن

، آان هناك استنتاج عام وهو أّن هذه )١٢(لعمل الالئق لتقييمات البرامج القطرية  عينةوبالرغم من صغر 
 المعّززلعمل من اضمن إطار منسق متكافل، بعد بأّن المشاريع الكبيرة والرائدة تعمل بشكل متماسك وتبّين التقييمات لم 
للسماح  لمدة آافيةليات التقييم إلى أّن العديد من البرامج القطرية للعمل الالئق لم تكن نشطة آما أشارت عم. بشأن العمالة

أثر أوسع على مستوى أولويات العمالة الوطنية يتطلب مستوى أعلى من تحقيق بتقييم األثر؛ غير أّنه آان هناك دالالت أّن 
 .على وجه االحتمال وى المشاريعمنه على مست أآثر على مستوى القطاعات - التكامل والتعاون

أّن المكتب يرآز أآثر على إصالحات السياسة العامة وأقل على تدخالت المشاريع، فإّن التحدي الكامن  ونظرًا إلى
ويتحقق التوازن عندما . سنادواإل المراقبةفي قياس النتائج المعزوة إلى نشاط منظمة العمل الدولية، يتزايد بسبب مسائل 

آيفية قيام المكتب  وتتقصى - التغييرات الكبرى فيها رصدتمنهجية عمليات تقييم البرامج القطرية للعمل الالئق ق على تطَب
ليست البرامج القطرية للعمل الالئق ممولة إال جزئيًا في الوقت الراهن، مما يجعل من الصعب و. بالمساهمة في هذا التغيير

وقد . ا، وهي ال تتمتع عادة بالموارد الالزمة إلجراء عمليات تقييم شاملة ومكلفةالتخطيط لعمليات التقييم الموثوقة وإجراؤه
  .تنظر نافذة الحساب التكميلي للميزانية العادية في المستقبل في سد هذه الثغرة

ى آافة وبالنسبة إل. وال يزال االنتقال إلى اإلدارة القائمة على النتائج يتطلب الكثير من االستثمار في تنمية القدرات
العديد من مجاالت العمل المحددة، وال تكون  وتمتد بالكاد إلىعمليات التقييم تقريبًا، تبّين أّن نتائج العمالة غير مرآزة 

آما يظهر ضعف المؤشرات الرامية إلى تقييم هذه النتائج، إلى جانب تدابير . نحو تحقيق أثر موحدبوضوح عمومًا موجهة 
  .خطوط األساس
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". المال مقابلالقيمة "فعالية التكاليف بسبب قلة المعلومات بشأن ) في المائة ٦٢(لبية عمليات التقييم ولم تعالج غا
في المائة فقط من التقارير تحليًال مفصًال عن التكاليف مقارنة بعائداتها، بما في ذلك المعلومات بشأن األساليب  ٧ووفر 

ألسباب الجيدة التي تعلل غياب مثل هذه المعلومات، فهو يشير أيضًا وفي حين يشير االستعراض إلى عدد من ا. المستخدمة
  .إلى أّن ذلك يشكل قيدًا أساسيًا للتمكن من االرتقاء بالمشاريع والملكية الوطنية

الروابط السياسية المتينة في الحاالت التي سّلمت فيها الهيئات المكونة أّن  على براهينالومن السهل استجالء 
االستثمار آثيف العمالة وتنمية روح تنظيم و. في مجال محدد من العمل واضحة الدولية تتمتع بميزة نسبيةمنظمة العمل 
ج التدريب المتكاملة للتمكين االقتصادي الريفي وإدراج برنامج العمل الالئق في الجيل الثاني الستراتيجيات المشاريع ونُه

 وضعت جيدة بعد النجاح الذي حققته في إقامة رابط واضح مع الحد من الفقر، آلها عوامل جرى تحديدها  آممارسا
بما  التعريف على نطاق واسع وآان من المحتمل أن تؤدي المشاريع إلى تغيير سياسي عندما ُتبذل جهود. السياسة العامة

ولم يقتنع . ظائففيه الكفاية لترك انطباع مهم، أو عندما يتم تزويد المخططين اإلنمائيين مباشرة بأدوات استحداث الو
على إلى حد آبير من الممكن إلقاء اللوم لعل و. قّيمون أّن معظم المشاريع قد أظهرت بفعالية األثر على العمالة أو الفقرمال

للمشاريع، إذ أّن أآثر من نصف عمليات التقييم المستعرضة تتمتع بدورة مشروع تصل إلى عامين أو  عادةالمدة القصيرة 
  .أقل

وهو يشكل شرطًا مهمًا لتمكين المؤسسات الوطنية من  تنمية المؤسسية في المشاريع أمر مألوفدراج الويبدو أّن إ
  .الخارجية المانحة تحقيق أهداف العمالة وخفض االعتماد على دعم الجهات

تثمار ووجد االستعراض أنه متى جرت عمليات تقييم األداء بشكل روتيني، فإنها استندت إلى وسائل متينة مثل االس
لكن و. ونزعت المشاريع األحدث عهدًا إلى إدراج تقييم األثر في مراحل تخطيطها. آثيف العمالة وبرامج تنمية المنشآت

حرز، وعليه ظهر ملتقييم التقدم ال المقررةظهر أآثر فأآثر غياب المؤشرات التي يمكن التحقق منها وقلة المنهجيات 
  ).والمتحيز(متزايد للتحليل غير الموضوعي  احتمال

. ويلعب المكتب دورًا مهمًا محتمًال في مساعدة الهيئات المكونة في عمليات التخطيط والرصد والتقييم الخاصة بها
األدّلة ومجموعات الممارسة ومنصات أخرى لتقاسم المعارف و الكتيبات باإلضافة إلى ذلك، وجد االستعراض قائمة من

  .يجري استخدامها لهذا الغرض

على األقل بالنسبة إلى  - "البرامج المتكاملة"قّيمون إلى بعض الشواغل التي تساورهم بشأن فعالية وأشار الم
في العمل الالئق من خالل " مزمنة"متعددة و عجزوعالج قرابة ثلث المشاريع التي جرى تقييمها أوجه . تطبيقها الحالي

لذي يستجيب فيه هذا وفي الوقت ا. ي الطموح وغير عمليمغاليًا فحول ذلك باعتباره  وأثيرت الشكوكالنهج المتكاملة، 
وتتجاوز . المشاريع من أثر" نتائج" تخلفتوقعًا غير واقعي لما قد  يثيرد عملية خلق الوظائف، يمكنه أن المفهوم لتعق

ز على بعض قّيمون بالترآيموأوصى ال. وجدولها الزمني" المشاريع"األهداف اإلنمائية األوسع نطاقًا نطاق تطبيق تلك 
قّيمون بإيالء موفي الوقت نفسه، أوصى ال. التي من شأنها أن تؤثر في الخيارات السياسية - األآثر استراتيجية -  التدخالت

المزيد من االهتمام إلى التنسيق ضمن مختلف مكونات البرامج القطرية للعمل الالئق وإيجاد وسائل محددة للنهوض بالعمل 
  .ج الشاملة وواسعة النطاق مطلوبة بالفعلالمشترك حيث تكون البرام

الشراآات مع الجهات إلقامة الشبكات وقّيمون أّن منظمة العمل الدولية بحاجة إلى القيام بالمزيد مآما وجد ال
وفي بعض الحاالت، تكون البرامج القطرية للعمل . ةاألخرى في المجتمع اإلنمائي، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولي

الشراآات واسعة النطاق  اعتبرتو. وال تكون مدمجة في أطر أخرى ،دمجة بشكل جيد في أطر أوسع نطاقًاالالئق م
  .ضرورية للمضي قدمًا ببرنامج العمالة على المستوى الوطني

  برنامج البحوث المرتبطة بالعمالة
التقرير الحالي، إلى ثغرات الذي تم االضطالع به إلعداد  ،أشار استعراض القدرة البحثية لمنظمة العمل الدولية

  .سدها ، يجبللمعارف ةالقائم المجموعةبارزة في 

إعالن العدالة  بموجبوتنبع مسألة بحثية جديدة من السمة البارزة التي يتمتع بها دور تكامل السياسة العامة 
 المجموعاتية تصميم وينطوي ذلك على حاجة مقابلة للمكتب لتوسيع قاعدة المعارف الخاصة به حول آيف. االجتماعية

إلى اتخاذ  صراحة ويدعو إعالن العدالة االجتماعية منظمة العمل الدولية. السياسة المتكاملة حزماألآثر نجاعة من 
من أجل تعزيز قدرتها البحثية والمعارف التجريبية وفهم آيفية تفاعل األهداف االستراتيجية فيما بينها، ومن : "الخطوات

  ."دم االجتماعي والمنشآت المستدامة والتنمية المستدامة واستئصال الفقر في االقتصاد العالميأجل المساهمة في التق

  االحتياجات البحثية بعض األمثلة على
إّن صياغة مجموعة متكاملة من السياسات لتحقيق العمالة الكاملة والعمل الالئق في االقتصاد العالمي تتطلب 

ويوجد مثال أساسي على ذلك في مجال السياسات االقتصادية . تب بشأن سياسة العمالةتوسيع وتعميق البرنامج البحثي للمك
أثر األزمة الحالية على العمالة، هناك ترابط شديد وآما أظهره بوضوح . على نتائج العمالة ًاهام ًاتأثير تخلفوالمالية التي 

ن تحقيق األهداف الرامية إلى ضمان العمالة الكاملة ومن غير الممك. بين سياسات العمالة والسياسات االقتصادية والمالية
نذ اعتماد أصًال موهذا األمر موجود . والعمل الالئق للجميع، من دون إيالء االهتمام الواجب للسياسات االقتصادية والمالية
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منظمة العمل الدولية الذي يضع على عاتق  ،، وأعيد تأآيده في تمهيد إعالن العدالة االجتماعية١٩٤٤إعالن فيالدلفيا عام 
مسؤولية بحث وفحص جميع السياسات االقتصادية والمالية الدولية على ضوء الهدف األساسي المتمثل في تحقيق العدالة "

  ."االجتماعية

مؤخرًا بشأن بعض المكتب به ع النشاط الذي اضطل طرحت تساؤالت حولوبالرغم من اإلعالنين الواردين أعاله، 
ة والمالية المهمة التي تؤثر في العمالة والعدالة االجتماعية، لمعرفة ما إذا آان مثل هذا النشاط يخرج السياسات االقتصادي

باإلضافة إلى ذلك، قيل إّن االضطالع بمثل هذا النشاط من شأنه أن يشكل تدخًال غير مفيد . عن والية منظمة العمل الدولية
وفي إطار هذه الواليات، ال يكمن السؤال فيما إذا آان . لدولية األخرىمن جانب منظمة العمل الدولية في دور المنظمات ا

النشاط الذي ينبغي  نوععلى السياسات االقتصادية والمالية، بل يكمن في معرفة  تنكبينبغي لمنظمة العمل الدولية أن 
  .به بشأن هذه المسائل االضطالع

ظمة العمل الدولية أن تبني قدرات بحثية ومعارف من مصلحةوفي سياق إعالن العدالة االجتماعية، سيكون في 
وينبغي أن يسترشد اختيار هذه المجاالت بالمستلزمات التي يتطلبها . تقنية في بعض مجاالت السياسة االقتصادية والمالية

وري أن على سبيل المثال، من الضرو. السياسات المتكاملة بغية تحقيق العمالة الكاملة والعدالة االجتماعية وضع أطر
على و. آيفية تأثير مختلف أشكال سياسات االقتصاد الكلي على العمالة عن منظمة العمل الدولية فهمًا أفضل تكّون

سيكون وبالتالي، . المستوى الوطني، من شأن هذا األمر أن يحّسن نوعية المشورة السياسية المقدمة إلى الهيئات المكونة
م أفضل لقيود االقتصاد الكلي السائدة وللسياسات البديلة التي يمكن أن تحقق هدف بفه مسترشدًا سياسات العمالة وضع أطر

  .العمالة على نحو أفضل من دون التفريط في استقرار االقتصاد الكلي

 مجهزةوبالتالي، تكون منظمة العمل الدولية . على المستوى الدولي مماثلةباإلضافة إلى ذلك، يمكن تحقيق منافع 
وبالتالي فهي تضمن مراعاة هذا  على العمالة السياسات االقتصادية والمالية الدولية انعكاساتارة إلى بشكل أفضل لإلش

من الناحية التقنية ومحاورًا  أهميةالمنظمة أآثر  وستصبح .هذه السياسات وضع أطرعند مراعاة أفضل االعتبار المهم 
  .طرافأآثر إقناعًا بشأن هذه المسائل في إطار النظام متعدد األ

الذي  الجاريوسياسة االقتصاد الكلي أن تعزز العمل  العمالةومن شأن دعم العمل الجديد حول العالقة القائمة بين 
والقت الدراستان . العمالةالعالقة بين سياسة التجارة و وأهم مثال على ذلك هو النشاط في مجال. تقدره الهيئات المكونة

ومنظمة التجارة العالمية حول هذا الموضوع الترحيب، شأنهما شأن العمل الذي  المشترآتان بين منظمة العمل الدولية
نشاط منظمة العمل الدولية  تطلبوعلى غرار ذلك، . اضطلع به المكتب على المستوى القطري حول الموضوع نفسه

التي ترتبط باالستدامة المالية التزامًا اتسم بجوانب مهمة من السياسة الضريبية  ال محالةبشأن سياسات الحماية االجتماعية 
شمل العمل يتعزيز المنشآت المستدامة  بشأنوهناك مثل آخر مفاده أّن نشاط منظمة العمل الدولية . لمثل هذه السياسات

) أي آيفية تحسين نفاذ المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر إلى أسواق االئتمان(المضطلع به فيما يتعلق بجوانب النظام المالي 
منذ عهد و. والبيئة التنظيمية) أي الحوافز والمثبطات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة(ام الضريبي والنظ
  . ، وبناًء على طلب بلدان مجموعة العشرين، قّيم المكتب ما لمجموعات الحوافز المالية من عواقب على العمالةأقرب

أّن األزمة أثارت المزيد من  ،٢٠٠٨اية األزمة المالية عام وآانت الرسالة الواضحة لمنظمة العمل الدولية منذ بد
إعالن العدالة االجتماعية، مثل إعادة تقييم االستراتيجيات اإلنمائية  دعا إليهااألساسية التي  التغييراتالوعي بالحاجة إلى 

أمام سياسة العمالة خالل  يعةالسر في فترة ما قبل األزمة واالستجابة للتحديات التي طرحتها العولمةآانت متبعة التي 
  :ويتطلب الكثير من الشواغل المرتبطة بهذه المسألة أبحاثًا تجريبية وتحليالت من أجل تحديد ما يلي. العقدين الماضيين

بالنسبة إلى البلدان النامية الكبيرة في  جاذبيةيكون خيارًا أقل  أنالنمو الموجه نحو التصدير ب يحتمل ما إذا آان 
من جانب البلدان الصناعية، مما يعني أّنه  الفعليد العالمي ما بعد األزمة بسبب التراجع المتوقع في الطلب االقتصا

  محلية للنمو؛ بقدر أآبر نحو مصادر النظر توجيه ينبغي لالقتصادات الناشئة الكبيرة أن تبدأ في

سياساتها  االستقاللية في وضع أطر": السياسي الحيز"ما إذا آانت البلدان النامية تحتاج إلى المطالبة بالمزيد من  
االقتصادية واالجتماعية لتنفيذ استراتيجيات إنمائية جديدة، مما يتطلب إعادة تقييم للشروط التي أدمجت بموجبها 

  البلدان النامية في االقتصاد العالمي؛

رأي مفاده أّن االستراتيجية اإلنمائية  دور الدولة في تعزيز التنمية االقتصادية والتغيير الهيكلي، استنادًا إلى 
النيوليبيرالية ما قبل األزمة قد فشلت في التوصل إلى نمو منصف ومستقر وإلى عملية تصنيع سريعة وإلى توفير 

  العمل الالئق للجميع؛

اء ذلك؛ وما ما إذا آان النمو آثيف العمالة في تراجع في العديد من البلدان النامية، وفي حال اإليجاب، السبب ور 
بالعولمة من خالل استخدام هذا النمو تأثر يالبطالة والبطالة الجزئية؛ وآيف  تزايدسببًا أساسيًا في  ذلكإذا آان 

  .  وضرورات جذب االستثمار األجنبي المباشر ويظل قادرًا على التنافسآثيفة رأس المال المزيد من التكنولوجيات 

وتقوم هذه . ه، البيانات ضعيفة ولم يرّآز التحليل إال على حفنة من البلدانفي العديد من المسائل المثارة أعالو
آما يجري توجيه مجاالت . المسائل بتسليط الضوء على المواضيع الرئيسية التي يمكن أن تعود البحوث عليها بالمنفعة

  .تستفيد منها الهيئات المكونةبحيث المكتب  بحوث أخرى من
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ية 
يس
رئ

رة 
ثغ

في
دة 
حد
م

 
ب 
غيا

ال
عم
ست
اال

لة 
سه

ية 
جيه

تو
 ال
دئ
مبا
 ال
من

عة 
مو
مج

، 
لح
صا
ل

 
طة 

وس
 مت
مية
لنا
ن ا
لدا
الب

و
ضة 

خف
من

ر 
أآث

هًا 
جي
تو

ر 
وف
ن ت
ن أ
مك
، ي
خل
الد

 دقة
يها
ة ف
نمي
الت

ت 
ويا
ست
ف م

ختل
ى م

عل
ن 
لدا
للب

 .
ذه 
 له
كن
ويم

الة
عم
 ال
سة
سيا

ض 
را
ستع

ت ا
ليا
عم

ز 
زي
لتع

ل 
صا
 ات
اط
آنق

ضًا 
 أي
َدم
تخ
تس

ن 
ة أ
يهي
وج
الت

ئ 
باد
الم

 .
هن
و

ق 
رائ
لط
ف ا

شا
ستك

وال
ل 
ض
 أف
امًا
خد
ست
ة ا
ائم
الق

ت 
ليا
اآل

ام 
خد
ست
 ال
ال
مج
 ال
من

ع 
تس
ك م

ا
ض 

را
ستع

 ال
فية
ضا
اإل

راء
نظ
ال

 
يدة
سد
 ال
رة
إلدا
ز ا
زي
وتع

.  

ونة
مك
 ال
ت
يئا
اله

ت 
را
 قد
ناء
ب

 .
ي 
طن
الو

ى 
تو
مس
 ال
لى
 ع
تها
الي
فع
 و
ت
سا
سيا
 ال
عية

نو
ن 
كو
ن ت
ح أ
رج
ي

جما
 ال
ت
اقا
لط
ى ا
عل

وم 
 تق
دما
عن

ي 
اس
أس

ل 
شك
ة ب
زز
مع

نة 
كو
الم

ت 
يئا
لله

ية 
ع

ت
را
لقد
ة ا
زز
مع
ال

 
و

ى 
عل

بها
ار
تج
 و
تها
را
خب

 .
من

بد 
ال 
و

 
ل ل
عم
 ال
ت
را
زا
 و
 به
طلع

ض
ي ت

الذ
ر 
دو
 ال
عم
د

ق 
سي
تن

ار
وز

ت 
را
 قد
عم
ود

ل، 
عما

األ
ت
ا

 
مال
ال

 ية
زة
عز
الم

لة 
عما
 ال
ف
هدا
ست
 ال
صاد

القت
وا

.  

ار
آلث
ز ل
عز
م م
قيي
ت

 .
غي
ينب
و

ل 
ب
مكت
ل

عاة
را
د م
 بع
،

 
ل 
وام
ع

قبة
را
الم

 
ص 

صي
تخ
وال

وال
لفة
تك

ن 
، أ

اط
نش

ع 
وّس
ي

 ه
ال
مج

ي 
ف

 
ناء
وب

ة، 
وس
ملم
 و
حة
ض
 وا
صد

 ر
طر
ر أ
وفي
ل ت
خال

ن 
ر م

ألث
م ا
قيي
ت ت

ليا
عم

عها
يتب

ي 
الت

ل 
عم
 ال
ئق
را
 ط
ير
تغي

ل 
خال

ن 
وم

ت، 
دوا
األ
 و
ت
را
لقد
ا

 .  

جة
حا

ك 
هنا

 
 ما
لى
إ

 
لي
ي

:  

 
مج
رنا
ع ب
سي
تو
 و
ديد
تج

 
ث
بح
ال

 
آز
ير

ي 
الذ

 
ي 
لكل
د ا
صا
القت
ر ا
أط

ى 
عل

ص، 
صو

لخ
ه ا
وج

ى 
عل

ست
اال
و

ف 
هدا

"
قي
حقي
ال

 "
ها؛
عيت
نو
 و
الة
عم
 ال
مية
 لك
مل
تكا
الم

ل 
حلي
الت
و

  

 
قم 
 ر
قية
تفا
اال

ى 
عل

ق 
صدي

الت
ق 
طا
ع ن
سي
تو

١٢
٢

 
ل؛
فعا

و 
نح

ى 
عل

ها 
فيذ
 تن
عم
ود

 



  

143 

الملحق الرابع

 
 

ين
عي
تما
الج
ء ا
رآا
لش
وا

ء 
ضا
ألع
ل ا
دو
 ال
لى
ة إ
سب
الن
ب

 
 

تب
مك
 ال
لى
ة إ
سب
الن
ب

 

مل
الع

رة 
زا
وو

رة 
اش
مب

 .
ئة 
وبي

ى 
تو
مس

ع 
رف
ى أ
عل

يًا 
اس
سي

مًا 
زا
 الت
لك
ب ذ

طل
ويت واء
لس
ى ا
عل

مة 
الئ
ة م
سي
ؤس
م

 .
ئبة
غا

ط 
رو
لش
ه ا
هذ

ن 
كو
ا ت
ًا م
الب
وغ

.  

 
ت
سا
ؤس
الم
 و
ثي
ثال
 ال
كل
لهي
ز ا
زي
تع

 
سة 

سيا
ن 
شأ
ر ب
او
تح
 لل
الة
فع
 ال
ثية
ثال
ال

ين
عي
تما
الج
ء ا
رآا
لش
ت ا

را
 قد
يز
عز
وت

ة، 
مال
الع

.  

رًا 
دو

ت، 
جد
 و
ثما
حي

ت، 
را
لثغ
ه ا
هذ

سد 
ب 
طل
يت

طًا
نش
م

 
مة 
لعا
ة ا
اس
سي
 ال
ب
جان

ن 
م

ين
عي
تما
الج
ء ا
رآا
لش
وا

. 

ف
ظائ
الو

ق 
خل
 و
مة
تدا
مس
 ال
ت
شآ
لمن
ا

 -  
  

ل 
ص
الف

٤  
 

ت 
يئا
ة ب
قام
إ

تاة
مؤا

ل 
ض
أف

 
ت 
لعا
تط
 و
ت
شآ
لمن
ح ا
صال

ن م
 بي
زن
توا

ل، 
عما

األ
ع 
طا
لق

لى
ت إ

معا
جت
الم

 
ق 
الئ
 ال
مل
الع

)
يدة
سد
 ال
رة
إلدا
 وا
ت
سا
ؤس
الم
 و
ون
قان
 ال
ادة
سي

 .(
ي 
وف

ح 
طر
، ت
موًا
ن ن
لدا
 الب
قل
أ

ود
قي

 
رد 
موا
 ال
في

ر 
صو

الق
ن 
اط
مو
 و
سية

سا
األ

ية 
حت
الت

ى 
لبن
ا

صة
خا

ت 
ديا
تح

ية 
شر
الب

.  

ح 
وائ
والل

ن 
اني
قو
وال

ت 
سا
سيا
 ال
الل
 خ
من

يًا 
بيئ
 و
عيًا
تما
اج

مة 
تدا
مس
 ال
ت
شآ
لمن
ز ا
زي
تع

فع
 تد
تي
 ال
فز
حوا

وال
 

مل
الع

ن 
مكا

ي 
ة ف
جي
نتا
اإل

دة 
زيا
 و
ار
بتك
اال

و 
نح

ت 
شآ
لمن
با

.  

ق 
سوا

األ
جية

دما
اإل

 
ص 

فر
ث 
حدا
ست
ل ا
خال

ن 
ص م

فر
 ال
فؤ
تكا

ى 
عل

مة 
قائ
 ال
صفة

لمن
وا

ئة 
كاف
مت

ح 
صال

ل
ى 
عل

ت 
شآ
 من
مة
إقا

ي 
ن ف
بو
رغ
ن ي
لذي
س ا

لنا
ع ا
شج
ع ت
ري
شا
م م
ظي
تن

ب
شبا
وال

ء 
سا
 الن
هم
 في
من
، ب
لك
 بذ
يام
الق

 .
ز 
زي
 تع
ضًا
 أي
هم
الم

ن 
وم

ية 
صاد

القت
ا ص 

فر
ال

لي
مح
 ال
وى
ست
الم

ى 
عل

. 

 
ت 
جا
نتا
ست
اال

ي 
د ف
ور

ما 
ج آ

لنه
ق ا
طبي
ت

ز 
زي
 تع
أن
بش

يما
الس
 و
ة،
دام
ست
الم

ت 
شآ
لمن
ا

:  

مل
الع
ع ب
طال

ض
لال

ية 
ؤات
الم

ل 
وام
الع

ر 
وفي
وت

ية 
هيد
لتم
ة ا
اس
سي
 ال
الح

ص
ى إ
عل

ر 
أآب

ل 
شك
ز ب
رآي
الت

.
سة
سيا

ن 
شأ
ًا ب
طاق
ع ن
وس
األ

ل 
عم
 ال
مع

ج 
دما
اإل

ن 
سي
تح

ك 
 ذل
مل
يش
و

 
ن 
عال
ن إ
ة م
فاد
ست
اال
 و
ة،
مال
الع

ية 
نس
لج
ة ا
دد
متع

ت 
شآ
لمن
ا

ول
 ط
لى
ع

 
ر 
اش
لمب
ي ا
جنب
األ

ر 
ثما
ست
اال

ب 
جذ

ل 
أج

ن 
م م
لقي
ل ا
الس
س

الة
عم
 لل
لى
لمث
ت ا

را
لقد
ق ا
حقي
وت

 
ية 
حل
الم

يع
شج
وت

 
ضر

ألخ
د ا
صا
القت
ا

.  

لى
 ع
رة
لقد
 وا
جية

نتا
اإل

ن 
حّس
ي ت
الت

مة 
تدا
مس
وال

لة 
ؤو
مس
 ال
مل
الع

ن 
مكا

ت 
سا
ار
مم

اد 
عتم

ز ا
زي
تع

 
س، 

ناف
الت

و
هم
سا
ت

 
سه
 نف
ت
وق
 ال
في

 
صفة

لمن
 وا
مة
تدا
مس
 ال
مية
لتن
ي ا
ف

  - 
ل 
عم
 ال
لك
ي ذ

ا ف
بم

ال
مج

ي 
ف

 
راء
ض
لخ
ف ا

ظائ
الو

.  

لي
ا ي
ى م

عل
ز 
رآي
الت

ع 
ع م
ري
شا
الم

يم 
نظ
ح ت
رو

ى 
 إل
دم
لمق
م ا
دع
 ال
يز
عز
ت

 :
ان
عيت
ضو

مو
ن 
عتا
مو
مج

 - 
مة
مه

ر 
ص
عنا

ر؛ 
ألث
م ا
قيي
ت ت

ليا
عم
م ب
تما
اله
ن ا
د م
زي
الم

ب؛ 
شبا
وال

ء 
سا
الن

 
ة؛ 
زم
لأل

ي 
صد

للت
رد
موا
 ال
دية
دو
مح

لة 
سأ
ة م
لج
معا

. 

ية 
ابل
الق
 و
جية

نتا
اإل

ل 
أج

ن 
ت م

را
مها

دام
تخ
الس

ل
  -  

ل 
ص
الف

٥  
 

ي 
وف

ية 
اع
قط
وال

ية 
طن
الو

ية 
مائ
إلن
ت ا

سا
سيا
 ال
في

ت 
را
مها
 ال
مية
 تن
ت
سا
سيا

ج 
را
إد

ود 
رآ
 ال
ت
اال
 ح
ثل
، م
جية

ار
لخ
ر ا
غيي
الت

ت 
رآا
مح
ة ل
طني
الو

بة 
جا
ست
اال

ت 
جيا
اتي
تر
اس

ي 
الم
الع

خ 
منا
 ال
ير
وتغ

اط
أنم
و

 
يدة
جد
 ال
ت
جيا
ولو
تكن
وال

رة 
جا
الت

.  

ن 
 بي
دام
ست
الم

ل 
ص
توا
 ال
غية
ت ب

سا
ؤس
الم

مة 
إقا

مي
مقد

 
ن 
ل م

عم
 ال
ب
حا
ص
 وأ
ب
ري
لتد
ا

ب، 
ري
لتد
ل ا
جا
ي م

ل ف
عم
 ال
وق
 س
لى
 ع
ت
را
ثما
ست
لال

ل 
ألج
ر ا
صي
ر ق
ألث
ن ا
سي
تح

ل 
أج

في
ر 
را
ستم

اال
و

 
نية
مع
 ال
ت
را
زا
الو

ع 
ل م

ألج
ل ا
وي
 ط
جي
اتي
تر
الس
ط ا
طي
تخ
ال

 
رة 
اش
مب

ق 
حقي
 لت
مل
الع

ب 
حا
ص
 وأ
ال
عم
وال

مة
واء
الم

 
ت
را
مها
 ال
داد
إع
 و
ليم
لتع
ن ا
بي

 
يقًا
حق
ت

 
ل

 و
ئية
نما
اإل

ف 
هدا
أل

ال
رة 
قد

سية
ناف
الت

 
ت
عا
طا
الق

ى 
لد

 .
ت 
را
 قد
ناء
ب

ت
دما
خ

 
ت 
وما
معل

 و
يل
حل
الت
 و
مل
الع

ق 
سو

الة
عم
ال

.  

ون
ام 
خد
ست
اال

ت 
را
إدا

ت 
را
 قد
ناء
ب ل 
خال

ن 
ة م
عام
 ال
سة
سيا
 ال
فيذ
 تن
لى
 ع
يز
رآ
الت

ظم  ن 
ديي
مج
 ال
ييم
لتق
 وا
صد

لر
 وا
رى
ألخ
ل ا
عم
 ال
وق
 س
ت
سا
ؤس
وم

ل 
عم
 ال
وق
 س
ت
وما
معل

ف
الي
لتك
ث ا

حي
ن 
م

.  

 
ق 
طبي
ى ت
عل

نة 
كو
الم

ت 
يئا
اله

دة 
اع
مس
ة ل
يهي
وج
ت ت

ظا
الح

وم
زة 
وج
ة م
المي

إع
ت 
را
نش

ع 
ض
و

 ال
ار
قر
وال

ت 
را
مها
بال

طة 
رتب
الم

ر 
ايي
مع
وال

ي 
الم
الع

لة 
عما
 ال
مج
رنا
ئ ب
باد
م

مل
الع

ر 
ؤتم
ن م

 ع
در
ا ص

ام 
 ع
ت
را
مها
 ال
مية
 تن
أن
بش

ي 
دول
ال

٢٠
٠٨

بها
صة 

خا
 ال
ت
ويا
ألول

 وا
ف
رو
لظ
ى ا
عل

 ،
.  

ج 
رام
الب
 و
ت
را
مها
 ال
مية
بتن

قة 
تعل
الم

ية 
طن
الو

ت 
سا
سيا
 ال
فيذ
 تن
عة
تاب
 لم
ت
دوا
ر أ
تبا
اخ
 و
ضع

و
ثر
ن أ
ا م
 له
وما

فة 
هد
ست
الم

.  

لنُه
 وا
ت
سا
سيا
 ال
هي

ما 
هم 
و ف
نح

رة 
اش
لمب
ث ا

حا
ألب
ا

لقة
متع
 ال
ج

 
ت
را
مها
بال

، 
يد 
 ج
كل
بش

ل 
عم
ي ت
الت

رى
أخ

مة 
عا

ت 
سا
سيا

ي 
ع أ
ن م

را
القت
 با
ف،
رو
 ظ
أي

ل 
 ظ
في

و ،
يد 
حد
ت

ية 
شر
والب

ية 
مال
 ال
رد
موا
ال

بها
طل
 تت
تي
ال

 - 
لي
ا ي
 بم
لق
يتع

ما 
 في
يما
الس

 :
ق 
تبا
اس

ل 
سائ
 و
ر؛
تكا
الب
ز ا
زي
لتع

ب 
ري
لتد
م ا
ُنظ

و 
دم
مق

ت؛ 
را
مها
ال

ام 
خد
ست
اال

ت 
دما
خ

ية 
عمل

ع 
ري
تس
ب ل

ري
لتد
ج ا
رام
وب

دة 
عا
إ

دام
تخ
اس

 
ص 

خا
ألش
ا

ين
اح
مز
ال

.  

نية
وط
 ال
الة
عم
 ال
طط

لخ
ب 
مكت
 ال
مه
يقد

ي 
الذ

عم 
الد

ي 
م ف
خدا
ست
اال

ت 
را
إدا
 و
ت
را
مها
 ال
مية
 تن
اج
در
إ

 :
شر
ن

 
ونُه

ت 
دوا
أ

أن
بش

دة 
جدي

ج 
 :

ق 
تبا
اس

اال
ت
جا
تيا
ح

 
 من

ل 
عم
 ال
ب
حا
ص
ن أ
 بي
بط
لر
؛ ا
ت
را
مها
ال
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ين
عي
تما
الج
ء ا
رآا
لش
وا

ء 
ضا
ألع
ل ا
دو
 ال
لى
ة إ
سب
الن
ب

 
 

تب
مك
 ال
لى
ة إ
سب
الن
ب

 

و 
لنم
ف ا

هدا
ق أ
حقي
ت

جي
دما
اإل

 
ن 
وقي
مع
 ال
مام
ة أ
اح
لمت
ص ا

فر
 ال
يع
وس
ل ت
خال

ن 
م

ن 
كو
يمل

ال 
ن 
لذي
ب ا

شبا
وال

ية 
نائ
 ال
فية
ري
 ال
طق

منا
 ال
في

ن 
شو
يعي

ن 
لذي
ص ا

خا
ألش
وا

األ
يم 
تعل
 ال
لى
 ع
ول
ص
لح
ة ل
ص
فر

ي 
عان
ي ت
الت

ى 
خر
األ

ت 
عا
مو
مج
وال

ء 
سا
الن
 و
سي
سا

نية
مه
 ال
ت
را
مها
 ال
ين
حس
وبت

لم 
لتع
 با
لق
يتع

ما 
 في
مل
الع

ق 
سو

ي 
ز ف
ميي
الت

ن 
م

. 

و
مي
مقد

 
ت
را
زا
الو

ن 
 بي
يق
نس
الت

مة 
تدا
اس

ب؛ 
ري
لتد
ا

.   

 ال
عدة

سا
م

ق 
طا
ع ن
سي
تو

ن 
شأ
ا ب
اته
دو
ف أ

كيي
ى ت
عل

ية 
دول
 ال
مل
الع

مة 
نظ
ي م

ء ف
ضا
ألع
ل ا
دو

ر 
واف
ت

ت 
دما
لخ
م ا
صه

تنق
ن 
لذي
ن ا
سكا

 ال
مل
يش
ة ل
عي
نو
 ال
جيد

ب 
ري
لتد
ا

)
فية
ري
 ال
ت
معا
جت
الم
 و
ون
وق
مع
ال

 .(
ي 
ب ف

ري
لتد
ج ا
را
وإد

ل 
عم
 ال
ان
مك

ي 
م ف
تعل
وال

ية 
اس
ألس
ت ا

را
مها
 ال
أن
بش

دة 
جدي

ت 
دوا
ع أ
ض
و

ضة 
او
مف
 ال
ت
اقا
اتف

عية
جما

ال
 .

ل 
صو

لح
ي ا
ء ف
سا
 للن
صة

خا
 ال
ت
جا
تيا
الح
ة ا
لبي
 لت
ت
دوا
األ

ق 
طبي
ت

يدة
لج
ة ا
مال
الع

ن 
ضما

ه ل
دام
تخ
اس
 و
ب
ري
لتد
ى ا
عل

.  

نية
وط
 ال
دام
تخ
الس
ت ا

را
إدا

رة 
 قد
ين
حس
ت

 :
ز 
رآي
ت

ت
دما
خ

 
ن 
ة م
لس
 س
بل
 س
ناء
ى ب
عل

ام 
خد
ست
اال

الع
ق 
سو

ج 
رام
ذ ب
نفي
ى ت
عل

رة 
لقد
ن ا
سي
تح

ة؛ 
مال
الع
ب ف

ري
لتد
ى ا
 إل
ليم
لتع
ا

آج
صة 

خا
ل، 
م

ن 
ء م
ز

زم
لأل

ية 
طن
الو

ت 
ابا
تج
الس
ا

 ة
زم
 وأ
لية
لما
ا

 ة
الة
عم
ال

 . 
  

 
 

ل 
عم
 ال
اق
سو
 وأ
لي
دو
 ال
يل
مو
الت
 و
رة
جا
الت

 -  
ل 
ص
الف

٦  
 

حد 
 ال
يق
حق
 لت
خيًا
تو

ية 
طن
الو

لة 
عما
 ال
طر
ع أ
ة م
سق
 من
رية
جا
ج ت
رام
 بب
تع
لتم
ة ا
همي
أ

كنة
مم
 ال
بية
سل
 ال
ار
آلث
ن ا
د م
لح
 وا
ف
ظائ
الو

ق 
خل

ن 
ل م

ألمث
ا

.  

در
إ

بة 
جا
ست
ز ا
حف

ى 
 إل
مي
تر

ي 
الت

ي 
تقن
 ال
ون
تعا
 ال
يع
ار
مش

ي 
ق ف
الئ
 ال
مل
الع

ئ 
باد
ج م

ا
ب ا

جان
ض
عر
ل

قًا   .
عم
ر ت
أآث

ظم 
ُن

ل
عية

تما
الج
ة ا
ماي
لح

 
ف
هد
ب

ا 
ى 
عل

دة 
اع
مس
ل

طأة
 و
ف
خفي
ت

 
ت 
دما
ص
ال

ال
نتق
اال

ت 
ليا
عم
ة ل
حب
صا
الم

ية 
رج
خا
ال

.  

 
رة
جا
الت

ل 
جا
ي م

ف
 :

دة 
اع
ر ق
وي
تط

ي 
ر ف
را
ستم

اال
ف
ار
مع
ال

 
قبل
ة م
طو
آخ
و

ت 
را
لقد
ء ا
بنا

ز 
زي
 تع
ة،

رة
جا
الت
ة ب
بط
رت
الم

ية 
تقن
 ال
عدة

سا
الم
و

.  

يل
مو
الت

ل 
جا
ي م

ف
 :

ع 
وس
الم

ن 
او
لتع
ف ا

شا
ستك

؛ ا
لي
دو
 ال
يل
مو
الت

ن 
شأ
ل ب
عم
 ال
يع
وس
ق ت
طا
م ن
قيي
ت

رى
ألخ
ت ا

ظما
لمن
ع ا
م

.  

ت 
سا
سيا
وال

ظم 
لمن
ر ا
غي

اد 
ص
القت
ي ا
ل ف
عم
ال

اد 
ص
القت
ى ا
 إل
ال
نتق
اال

ر 
سي
 تي
لى
ة إ
امي
لر
ا

ظم 
لمن
ا

-  
الف

ل 
ص

٧  

 
ك 
هنا

 إل
جة
حا

 ى
ل 
تقا
الن
ق ا
حقي
ن ت
شأ
ي ب
وم
فه
ق م

تفا
ى ا
عل

وم 
 تق
حة
ض
 وا
صد

 ر
طر
أ

ن 
ة م
ضح

 وا
عة
مو
مج

ب 
جان

ى 
 إل
ة،
ظم
لمن
ة ا
سم
 ال
لى
ة إ
ظم
لمن
ر ا
غي

مة 
لس
ن ا
م

اح
نج
 ال
ت
را
ؤش
م

.  

ت 
سا
سيا

ي 
ة ف
رز
 با
ون
 تك
أن

مة 
نظ
الم

مة 
لس
ء ا
ضفا

ع إ
شج
ي ت
 الت
ت
سا
سيا
 لل
غي
ينب

 ال
ت
جيا
اتي
تر
اس
 و
نية
وط
 ال
الة
عم
ال

ف
رو
وظ

ن 
سي
جن
 ال
ين
ة ب
اوا
مس
وال

ية 
اع
جتم

اال
ية 
ما ح

مل
الع

ك   .
هنا

 و
مل
تكا
ر م

ظو
 من
لى
ة إ
اج
ح

ز 
رآي
ت

اس
سي

 ي
ق 
طا
الن

عة 
اس
 و
ت
اآا
شر
 و
دام
ست
م

)
جية

ار
وخ

ية 
خل
دا

 (
مة
نظ
الم

مة 
لس
ى ا
 إل
ال
نتق
اال

ية 
عمل

ل 
سهي

ل ت
أج

ن 
م

مة  .
لعا
ة ا
اس
سي
 ال
ت
را
باد
ن م

ة م
سق
ومت

لة 
شام

عة 
مو
مج

ر 
وفي
ب ت

طلو
الم

ن 
م

 .  

 
ة ا
بغي

 و
حًا
ضو

 و
ثر
 أآ
ابة
تج
اس

ق 
حقي
وت

ج 
تائ
 الن
لى
د إ
تنا
الس

رًا
أثي
ت

ول
مم

ج 
نام
بر

ى 
 إل
جة
حا
 ال
رز
 تب
،

الة
فع

ية 
ار
 إد
لية
ه آ
جه
تو
 و
يدًا
 ج
يًال
مو
ت

.  

ق 
وائ
 ع
ودة
حد
الم

رد 
موا
 ال
كل
تش

سية
رئي

 
ج 
ار
 خ
من

رد 
لوا
د ا
حش

ل 
خال

ن 
ا م
 له
دي
ص
 الت
غي
ينب

نية
زا
لمي
ا

.  

يع
وس
وت

ث 
حو
الب

ق 
عمي
ي ت
نبغ
ي

 
مخ

ن 
شأ
ف ب

ار
مع
ال

سم
 ال
ت
رآا
مح

ف 
تل

 ة
ت 
سا
سيا
وال

مة 
نظ
الم

ر 
غي

عة
اج
الن

يام  .
ي ق
نبغ
ي

 
رى
أخ

ت 
سا
ؤس
ع م
ر م

حوا
مة 
إقا
 و
ثفة
مك

ت 
اآا
شر

 
ل 
أج

ن 
م

مة
لعا
ة ا
اس
سي
 ال
اق
تس
ا

. ر   
غي

اد 
ص
القت
ت ا

را
ؤش
ن م

ضم
ق 
سا
الت
ن ا
د م
زي
الم

ر 
وفي
وت

ية 
صائ

إلح
ت ا

يال
حل
 الت
يز
عز
ي ت
نبغ
ي

ظم
لمن
ا

.  

ي 
ة ف
ظم
لمن
ة ا
سم
 ال
عم
ي د

نبغ
ي

اق
سي

 
مج
را
الب

 
ئق
لال
ل ا
عم
 لل
رية
قط
ال

.  

ون
تعا
 ال
الل
 خ
من

ك 
 ذل
في

ما 
، ب
ظم
منت
 و
دد
تج
و م
نح

ى 
عل

ن 
عيي
تما
الج
ء ا
رآا
لش
ت ا

را
 قد
ناء
ي ب
نبغ
ي

نو
ري
تو

ز 
رآ
ع م
م

.  



 

 

 


