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دارةإل مجلس ا  2005 نوفمبر/ تشرين الثاني جنيف،

ESP لجنة العمالة والسياسة االجتماعية 

  

 

 األعمال جدول من يالثان البند

 تعزیز التنمية المستدامة لتحقيق
 سبل عيش مستدامة

 المقدمة والنطاق  -أوًال 
لم یعد في اإلمكان التصدي للنمو االقتصادي واستحداث العمالة والحد من الفقر دون أخذ الشواغل البيئية بعين  .١

أن التدهور البيئي یرتبط بكل من الفقر وأنماط اإلنتاج واالستهالك غير ویتضح بشكل متزاید . االعتبار
وال یمكن إحراز الهدف . مة العمالة القائمة والمستقبلية ونوعيتهاوترتبط هذه األنماط بدورها باستدا. المستدامة

 العمالة ونوعيتها بشكل مستدام إال من خالل إدماج حجمي لبرنامج العمالة العالمي المتمثل في تعزیز حورالم
 . احتياجات األجيال الحالية والمستقبلية

بين النمو االقتصادي والحمایة البيئية واستحداث إلى عالقة متبادلة التعزیز ما  ١وتستند التنمية المستدامة .٢
 وتحوي جوانب ، العمالة ونوعية بيئة العملحجم - من منظور عالم العمل -فالتنمية المستدامة تشمل . العمالة

آصياغة سياسة العمالة وظروف العمل المأمونة والحمایة االجتماعية وعالقات العمل السليمة واستراتيجيات 
ویستخدم مفهوم سبل العيش المستدامة من قبل البعض آتعبير بدیل للعمالة والعمل .  البشریةتنمية الموارد

ته ا مع اإلشارة إلى قدرة الشخص على الحفاظ على قدر،المستدامين في االقتصادات المنظمة وغير المنظمة
 . ٢الموارد الطبيعيةاإلضرار ب دون ،المستقبلها في الحاضر ووتعزیزومصادر قوته 

 عدد من المؤتمرات والوقائع الدولية يزهاة دولية مي بيئة سياسإطارد وضع برنامج العمالة العالمي في وق .٣
 خالل استعراضها الخمسي -  منظمة العمل الدوليةودعت الجمعية العامة لألمم المتحدة من طرفها. الرئيسية

 اعتمد ،وبعد ذلك مباشرة. ٣"شأن العمالةمتماسكة ومنسقة بإستراتيجية دولية " إلى -لقمة التنمية االجتماعية 
 لرؤساء الدول والحكومات إعالن األلفية الذي اشتمل على سلسلة من في تاریخ البشریة االجتماع األوسع

باب واالستدامة شااللتزامات المترابطة بشأن أمور من بينها القضاء على الفقر والعمل الالئق والمنتج لل

 

تلبية احتياجات "إلى ، وهو یشير ١٩٨٧   وضع التعریف المستخدم بشكل عام للتنمية المستدامة من قبل لجنة برونتالند في عام  1
 ".األجيال الحاضرة دون تعریض قدرة األجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها الخاصة بها للخطر

 .   برنامج سبل العيش، إدارة التنمية الدولية، لندن 2

عية العامة، الجمعية العامة،    أنظر األمم المتحدة، تقریر اللجنة الجامعة المخصصة للدورة االستثنائية الرابعة والعشرین للجم 3
 ٣٦، الفصل الثالث، الجزء ثالثًا، الفقرة )A/S-24/8/Rev.1 (٣، الدورة االستثنائية الرابعة والعشرون، الملحق رقم الوثائق الرسمية

حصول بضرورة وضع استراتيجية دولية متماسكة ومنسقة في مجال التوظيف بغرض توفير المزید من الفرص للناس لل"والتي تقر 
على مصدر رزق مستدام والوصول إلى الفرص الوظيفية، وفي هذا اإلطار تأیيد قيام منظمة العمل الدولية بعقد منتدى عالمي 

 ".٢٠٠١للتوظيف في عام 
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 االقتصادیةة العالمي للتنمية المستدامة بعد ستة أشهر من قمة األلفية األسس وقد أقر مؤتمر القم. البيئية
 . واالجتماعية ذات العالقة المتبادلة للتنمية المستدامة

وتعكس أعمال مؤتمر القمة العالمي للتنمية . بصورة متزایدة الفهم الشامل للتنمية المستدامة تعززوقد  .٤
نفيذه اإلقرار الدولي بالدعائم االقتصادیة واالجتماعية التي یجب أن  وخطة ت٢٠٠٢المستدامة الذي عقد عام 
مؤتمر القمة هذا بتحدي أنماط اإلنتاج واالستهالك غير وقد أقر المدیر العام في . تقوم عليها السياسات

رات فرصة آبيرة لالختراقات التكنولوجية واالستثمار وتنمية المها"المستدامة والمتغيرة وحدد ذلك على أنه 
توفير : عولمة عادلة " تقریر ؤیدوی. ٤" وباختصار النمو المستدام،والمساواة بين الجنسين والعمل الالئق

للجنة العالمية المعنية بالبعد االجتماعي للعولمة مواصلة األهداف البيئية آجزء من البعد " فرص للجميعال
 ). ٢٠٠٤اعي للعولمة، اللجنة العالمية المعنية بالبعد االجتم(االجتماعي للعولمة 

 باإلضافة إلى الشواغل والرؤیة الخاصة بالهيئات المكونة لمنظمة العمل ،ة الدولية هذهيبيئة السياسالوقد أدت  .٥
الدولية فيما یتصل باستدامة العمل الالئق، أدت جميعها إلى صياغة التنمية المستدامة آواحد من العناصر 

قضایا العمالية ال لهذه الورقة في أن ألساسيةوتتمثل إحدى الرسائل ا. الميلبرنامج العمالة العاألساسية العشرة 
الرؤیة  وأن اتخاذ القرار في أي من هذین الميدانين یستفيد من ، ببعضها بعضًاةوالقضایا البيئية مرتبط

ج العمالة  برنامیتناولهویمكن أن یسهم نهج الحوار االجتماعي لمنظمة العمل الدولية، وهو موضوع . شموليةال
 هذا النقاش من خالل الجمع بين أصحاب المصلحة إثراء، إسهامًا آبيرًا في  في جميع أجزائهالعالمي

وتسعى هذه الورقة لتسليط .  المشمولة في ذلكالتنازالتالرئيسيين وإتاحة منظور أآثر شمولية للفرص و
 وتقدم أمثلة عن ، خاصعلى نحوالمستدامة  فيها العالقة بين العمالة والتنمية تضحالضوء على المواطن التي ت

ومن ثم تقترح هذه الورقة بعض الطرق . مضمار في هذا الفعليةعدد من مبادرات منظمة العمل الدولية ال
، وآذلك دراسة بعض الطرق دةجومو العمل المساراتبين القائم ترآيز وتعزیز التعاضد الالممكنة لزیادة 

 . ٥ًالفي هذا الميدان مستقبفاءات المنظمة بك قدمًاالجدیدة الكفيلة بالسير 

  على العمالة  أبعاد التنمية المستدامة-ثانيًا 
استحداث العمالة والتنمية  بين  ماالتعزیز المتبادل فيها سودویقودنا هذا النقاش إلى دراسة الظروف التي ی .٦

د الكيفية التي یمكن أن یلعب بها بغية تحدی، فيها هذه العالقة تضاربًاتمثل التي ظروف وآذلك ال ،المستدامة
 . المكتب دورًا في دعم التآلف بين التنمية المستدامة والعمل الالئق

كثيرًا ما تستطيع اقتصادات ف. وقد تنظر البلدان إلى العالقة بين نمو العمالة والتنمية المستدامة بطرق مختلفة .٧
 وتعتمد على رةزالن بحمایة الموارد الطبيعية السوق القائمة آسب اتفاق واسع في اآلراء العامة فيما یتصل

مختلفة بالنسبة لالقتصادات الناشئة التي تشهد االحتماالت تكون تنظيمية المعقدة، بينما قد االمتثال لآلليات ال
 من البلدان التي منيت ى لمجموعة أخرأو بالنسبة والكثيف الموارد،  السریعمعدالت من النمو االقتصادي

بد  آبيرة تتعلق بالبيئة والعمالة التحدیات ل مع ذلكتتعرض معدالت نمو متدنية، وبواسع واق على نطبالفقر 
 . من معالجتها

فهذا یقدم للعالم فرص . وال بد من أن یكون الجيل القادم للصناعات والوظائف مستدامًا من الناحية البيئية .٨
تخفيف ضغط النشاط االقتصادي متمثل في  الهدف الحققفرص عمل جدیدة وتاستثمار وابتكار یمكن أن تولد 

مصادر طاقة جدیدة بفضل  تنمو بعض القطاعات االقتصادیة ،فعلى وجه المثال. على الموارد الطبيعيةالمربح 
 آما هو الحال في صناعة البناء أو في جمع وتكریر الكميات ،رة للطاقةدخأو قابلة للتجدید ومعدات ومواد م

 . نزلية والصناعيةالمتزایدة من النفایات الم

الریفية بشكل خاص على البيئة إذ إن الدخول تعتمد على الموارد الطبيعية بشكل مباشر وتعتمد المناطق  .٩
وتعتمد أفریقيا بشكل خاص اعتمادًا .). المزارعون والرعاة وصيادو األسماك والعاملون في الحراج إلخ(

 

   البيان الذي قدمه السيد خوان سومافيا، المدیر العام لمكتب العمل الدولي، في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  4
 ). ٢٠٠٢أغسطس /  آب٢٩وهانسبورج، ج(

   وبهذه الطریقة تأخذ الورقة في اعتبارها مصادقة االجتماع االستشاري الثالثي على المواضيع ذات األولویة لإلجراءات  5
 ). ٢٠٠٢مارس / ، آذارGB.283/ESP/4: انظر الوثيقة(المستقبلية لمنظمة العمل الدولية فيما یتصل بالتنمية المستدامة 
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 حيث تكون للفيضانات والجفاف، وآالهما ناشيء ،جيةواسعًا على مواردها الطبيعية الغنية ونظمها اإلیكولو
عن أنماط الطقس المتقلبة المتأتية عن التغير المناخي، آثار دراماتيكية على معدالت النمو االقتصادي المتدنية 

 ٢٠٠٠ففي موزامبيق مثًال، انحدرت الفيضانات المدمرة التي حدثت عام . أصًال والمستویات المرتفعة للبطالة
 . ٦سنة واحدة خالل  في المائة٢ في المائة إلى ٨ االقتصادي السنوي من بالنمو

 .حجم العمالة ونوعيتها:  بعدان رئيسيان هما-منظور عالم العمل ب ا ما نظر إليها إذ-وللتنمية المستدامة  .١٠

 إمكانيات التنمية المستدامة الستحداث الوظائف

 بروز مبادرات اقتصادیة جدیدة ية، سياسات التنمية القطاعیمكن أن تشجع السياسات االقتصادیة الكلية، وآذلك .١١
من االستهالك واإلنتاج على استدامة تتمشى مع التنمية المستدامة عن طریق الحوافز التي تعزز أنماطًا أآثر 

ویمكن أن یسهم تشجيع القطاعات الجدیدة غير الملوثة، وال سيما خدمات وإنتاج المنتجات . الصعيد الوطني
.  األنشطة االقتصادیة باتجاه استحداث الوظائف في القطاعات المستدامة بيئيًا توجهمة للبيئة، في تحویلالمالئ

 عن استحداث الوظائف الخضراء في المملكة ١٩٩٨وقد عكست دراسة قامت بها اللجنة األوروبية عام 
 . اعة العضویةفرص عمل جدیدة في مجاالت آالطاقة المتجددة والتكریر والزرًال مث، ٧المتحدة

وتكون مثل هذه المبادرات واعدة بشكل أآبر في مجاالت یكون فيها الشرآاء االجتماعيون فعالين وداعمين  .١٢
للسلوك المستدام، وال سيما حيث یكون هؤالء الشرآاء راغبين في استثمار الوقت واألموال في تكنولوجيات 

 . ًاجدیدة ومهارات سليمة بيئي

 قد تكون المشاریع المربحة الجدیدة في القطاعات االقتصادیة المستدامة بيئيًا أقل ،يةوبالنسبة للبلدان النام .١٣
 فإن البحوث والتنمية في التكنولوجيات اإلیكولوجية والسياحة اإلیكولوجية وإدارة الموارد ذلك،ع مو. شيوعًا

.  فرصًا حقيقية للعمل الالئق إنما تقدم آلها،الطبيعية والزراعة العضویة وإیجاد الهياآل األساسية وصيانتها
ویعني . تدعم السياحة المستدامة في الكثير من البلدانالتي وتزدهر المرافق التي تدیرها المجتمعات المحلية و

 زیادة ٢٠٠٣مجتمعًا محليًا في إآوادور أجریت استقصاءات بشأنها في عام  لخمسة وخمسين هذا بالنسبة
وقد أنشأت بلدان آكوستاریكا صناعة سياحة ناجحة . ٨ سنوات٤دى آبيرة في عدد الوظائف والدخول على م

 -یمكن أن تقدم تنمية الهيكل األساسي آثيف العمالة و. التنمية المستدامةجيدة من حيث مراعاة تتمتع بسمعة 
  حمایةاالستحداث الوظائف من شأنهمجدیة اقتصادیًا  يلةوس -بالنسبة للبلدان من جميع المستویات التنمویة 

إلحالل آبير وقد نجحت البرازیل في وقت مبكر یعود إلى السبعينات في وضع برنامج . البيئة وإصالحها
.  یبشر بالتوسع على نطاق آبيرحيويبرنامج للدیزل الفي  وشرعت مؤخرًا .٩یثانول قصب السكرإالزیت ب

 في ٣٥ون هكتار، أآثر من  ملي١٫٨ والذي یستخرج من قصب السكر الذي یزرع على ،ویمثل اإلیثانول حاليًا
ویمكن أن تكون لهذه اإلمكانيات المتمثلة في االنتقال من مصادر الطاقة غير . المائة من وقود سيارات القطر

 باالستناد إلى اإلنتاج الزراعي آثيف العمالة نتائج إیجابية آبيرة على ةتجددمالوقود الأنواع  إلى دةتجدمال
 . ١٠مسار التنمية المستدامةضمان سلوك لریفية، مع العمالة، وال سيما في المناطق ا

 

 . ٢٠٠٥، تقریر اللجنة المعنية بأفریقيا مصلحتنا المشترآة    6

حملة التوعية الستحداث الوظائف الخضراء "، تقریر وطني مقدم آجزء من استحداث الوظائف الخضراء في المملكة المتحدة    7
 .   306/68/24.4.96، رقم المشروع A2، الوحدة DGX1وهي مدعومة من قبل اللجنة األوروبية ". في االتحاد األوروبي

، )٢٠٠٥تصدر في عام ( البرنامج المرآزي الدولي بشأن تعزیز العمالة من خالل تنمية المنشآت الصغيرة -   ورقة عمل  8
 .  آارلوس مالدونادو

 سنتًا من ٢٠غ ، آانت تكاليف إنتاج اإلیثانول في البرازیل تبل٢٠٠٥مایو، /  أیار١٤في " اإلیكونومست"   بناًء لما تذآره صحيفة  9
 .  سنتًا في االتحاد األوربي٥٠ سنتًا في الوالیات المتحدة و٣٠اليورو للتر الواحد مقارنة بـ 

، المقر "تقييم خيار الوقود الحيوي"سكس، الوقود الحيوي یصبح متطورًا ومقبوًال، محاضرة رئيسية في الحلقة الدراسية .    أ 10
استراتيجيات االنتقال باتجاه القرن الحادي انظر آذلك . ٢٠٠٥یونيه /  حزیران٢٠، الرئيسي لوآالة الطاقة الدولية، باریس

مطبوعات أنترست لنظم البحوث والمعلومات لبلدان عدم االنحياز : دیلهي(سترونج، .  مع مقدمة آتبها موریس ف،والعشرین
 ). ١٩٩٣وغيرها من البلدان النامية، 
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 توجد عالقات تضارب فعلية حيث قد تكون التنمية الصناعية مواتية الستحداث العمالة ولكنها ،وعلى آل حال .١٤
 - على المدى القصير -تصنيع آثار سلبية القد تكون للسياسات االقتصادیة والمالية الرامية إلى ف. مضرة بالبيئة
وقد .  ما لم تؤخذ الشواغل البيئية بعين االعتبار،ارد المتوفرة للنمو المستدام والعمالة طویلة األمدعلى المو

طالع ضافسة والتي ليست لدیها موارد لالمنیستلزم األمر بذل جهود خاصة للقطاعات التي تخضع لضغط ال
.  السياسات أو األطر التنظيميةمقاومة ضد أطر أو حيث تكون هناك ،باستثمارات یمكن أن تكون أآثر استدامة

مصادر الدخل فيها تعتمد في المواقع التي تشجيع التغيير للغایة  قد یكون من الصعب ،وعلى نفس الغرار
مستدامة بيئيًا، وقد یستدعي ذلك غير والبقاء، ال سيما في القطاع غير المنظم، على الحفاظ على ممارسات 

 .دعمًا تقنيًا وبناء قدرات فعالين

. ألنماط التجاریة الناشئة والمعایير البيئية الدولية المتغيرة من آثار على العمالةما له ال بد من تفهم أفضل لإن .١٥
 إلى أي مدى تؤثر المعایير البيئية المختلفة على قرارات االستثمار وأنماط استحداث ،فعلى وجه المثال

ة التي قد ال تكون في المنال بالنسبة لبعض العمالة؟ وینص سؤال آخر على ما إذا آانت المواصفات البيئي
وتطرح مثل هذه القضایا مقتضيات هامة بالنسبة . البلدان النامية ال تعيق الوصول إلى أسواق البلدان الصناعية

 . ألسواق العمل في آل من البلدان المصدرة والمستوردة

وال یتمتع األفراد الذین .  وراء التدهور البيئيویبقى الفقر بالنسبة للكثير من البلدان هو القوة المحرآة الكامنة .١٦
سوى استغالل إذ ليس أمامهم من خيار یعيشون على الهامش في الكثير من األحيان إال بالقليل من الفرص 

في مثل هذه الحاالت مواطن  رةزالنویشكل التنظيم الشعبي واإلدارة المستدامة للموارد . الموارد الموجودة
وحتى في البلدان التي یوجد فيها نمو اقتصادي معقول . م فيها منظمة العمل الدولية الدعمرئيسية یمكن أن تقد

سياسات ویتمثل التحدي في وضع .  االستدامة البيئية من نفسها بنفسهاتحققوانحدار في معدالت الفقر، لن ت
المحدودة في المناطق عمالة للتخفيف من حدة الفقر من شأنها استيعاب أعداد آبيرة من العمال، وال سيما 

 . مستدامة بيئيًاالالموارد و

  العمل والتنمية المستدامةنوعية

 والیة منظمة العمل الدولية بشكل واضح في خطة تنفيذ مؤتمر القمة برز وت.ة العمالة بأهمية مماثلةنوعيتتمتع  .١٧
ي التنمية المستدامة لكونها  منظمة العمل الدولية فمساهمةالتي تسلط الضوء على العالمي للتنمية االجتماعية 

تعزیزًا للحقوق األساسية في العمل والصحة والسالمة في مكان العمل والتصدي لإلیدز وفيروسه في مكان 
زیادة فرص العمل المولدة للدخل والتي " على بيان غنسبرا یشتمل إعالن جوه،وعلى نفس الغرار. العمل

 ویشكل الحوار .١١"بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل إعالن منظمة العمل الدولية اعتبارهاتأخذ في 
مات االقتصادیة واالجتماعية االدعبين زن وااالستراتيجيات التي توتنفيذ االجتماعي أداة أساسية لوضع 

 . ة وعلى مستوى المنشأةوالبيئية للتنمية المستدامة على المستویات المحلية والوطنية والعالمي

، وال سيما العاملون في االقتصاد غير المنظم، هو طریقة أخرى لتعزیز همإسماع صوتوالعاملين فتنظيم  .١٨
وتتمتع منظمة العمل الدولية بفائدة مقارنة في التصدي لهذه المسائل عن . التنسيق في هذا المضمار وتحسينه

لمكونة لها بشأن آما یمكن لها أن تلعب دورًا آبيرًا في تقدیم النصح للهيئات ا. طریق الحوار االجتماعي
 والتي من شأنها أن توفر بعدًا ،مشاریع وخطط االستثمار على العمالةآلثار المنهجيات الخاصة بإجراء تقييم 

 . مشاریع االستثمارستخدم عادة في الوقت الحالي في  لألثر البيئي التي تمعهودةللتقييمات الجدیدًا 

. اني من التمييز أیضًا عنایة خاصة في هذا المضمارآما تستحق المجموعات الضعيفة والمجموعات التي تع .١٩
 سبل العيش لدى المرأة أمام التهدیدات البيئية والتدهور هشاشةفالتفاوت القائم بين الجنسين یزید من 

فال یوجد لدى المرأة سوى القليل من إمكانيات الوصول إلى الموارد .  وال سيما في البلدان الفقيرة،ياإلیكولوج
عن الطعام  األغلب ومع ذلك فإنهن المسؤوالت على.  القرارواتخاذالتصرف بها إمكانيات  والقليل من

 وهذه الموارد جميعها بالغة الحساسية بالنسبة �والتغذیة والوقود والماء المأمون وإدارة النفایات المنزلية 
في ظل غياب الرجل بحثًا (النساء وتدل الغلبة المتنامية لألسر الریفية والحضریة التي ترأسها . للتدهور البيئي

على أنه یتعين على النساء تحمل المزید من ) الطالق والهجر ازدیادعن العمالة في مكان آخر مما یؤدي إلى 
 .المسؤوليات لضمان موارد رزق أطفالهن وغيرهم من المعولين

 

 .٢٠٠٢سبتمبر / ، مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية، أیلول٢٨، الفقرة ستدامةإعالن جوهانسبرغ بشأن التنمية الم    11
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 العمالة المرتبط بالنوعية ستحداثا أن التي تبيناألمثلة العملية أفضل إن لمنظمة العمل الدولية دورًا في نشر  .٢٠
 دورًا هامًا في  المنظمةویمكن أن تلعب.  وإنما داعم لها، البيئية وحسبلالستدامةالمحسنة لها ليس موائمًا 

ویمكن أن تشتمل أنشطة .  في الحسباناقتراح سياسات العمالة التي تأخذ األطر التنظيمية للتنمية المستدامة
 على الصعيدین الوطني والمحلي  للمنظمةاء الوعي بين الهيئات المكونةأخرى على دور معزز في إذآ

 .  القدرات حيثما برزت الحاجة إلى ذلكتعزیزو

 القائمة بين التنمية المستدامة وغير يقةمعها إنما تؤآد الروابط العيتونإن هذه الشواغل المتصلة بحجم العمالة و .٢١
الة العالمي، آالحمایة االجتماعية والسالمة والصحة المهنيتين لبرنامج العمالمكونة ذلك من العناصر األخرى 

إلدماج مبادئ التنمية توجد فرص  حيث ، الفقر من أجل تخفيف حدة،ة المنتجةة والعماللوروح المقاو
 . في سياسات وبرامج العمالةإدماجًا أآبر المستدامة 

 أعمال منظمة العمل الدولية   -ثالثًا 
 لمستدامةالمتعلقة بالتنمية ا 

نوعية التي تتصدى بشكل خاص لوتوصياتها ومبادئها التوجيهية وضع عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية  .٢٢
 :وتشتمل هذه الصكوك على). أنظر المرفق(مكان العمل بيئة 

 المصاحبة ، والتوصية)١٤٨رقم ( ١٩٧٧، )هتزازتالتلوث الهواء، والضوضاء، وا(اتفاقية بيئة العمل  -
 ؛)١٥٦رقم (لها 

 ؛)١٥٥االتفاقية رقم  (١٩٨١، اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين -

رقم  ( المصاحبة لها، والتوصية)١٦٢االتفاقية رقم  (١٩٨٦، )األسبستوس(اتفاقية الحریر الصخري  -
 ؛)١٩٨٦( )١٧٢

 ؛)١٩٩٠(١٧٧، والتوصية رقم )١٧٠االتفاقية رقم  (١٩٩٠، اتفاقية المواد الكيميائية -

 ؛)١٧٤رقم  (١٩٩٣اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى،  -

 ؛ )١٨٤رقم  (٢٠٠١اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة،  -

 مثًال، بتكریر ،المتعلقةوالمبادئ التوجيهية منظمة العمل الدولية بشأن تكسير السفن، ل يةتوجيهالمبادئ ال -
 ).٢٠٠٤ ()األسبستوس(الحریر الصخري 

 ومن ،ومنذ ذلك الوقت". البيئة وعالم العمل " بحث مؤتمر العمل الدولي تقریر المدیر العام ،١٩٩٠وفي عام  .٢٣
، ١٩٩٢،ریو دو جنيرو في عام "قمة األرض"مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية أو اإلضافي لخالل الزخم 

لمشترك بين اإلدارات  آالبرنامج ا،طالع بمجموعة من األنشطة التي تتصدى للتنمية المستدامةالضجرى ا
 .  الهادف إلى جعل التنمية المستدامة قضية أآثر حضورًا في جميع مجاالت منظمة العمل الدولية،بشأن البيئة

الذي أقامه األمين العام لألمم المتحدة في وقد دعمت منظمة العمل الدولية أیضًا أعمال مشروع األلفية  .٢٤
مت قدوفضًال عن ذلك . لعدید من فرق عمل المشروع مشارآة بشكل خاص في ا١٢ ،٢٠٠٢یوليه  /تموز

 للمجلس فنية وهي لجنة �منظمة العمل الدولية مدخالت جوهریة ألعمال اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة 
 تكفل متابعة مؤتمرات القمة العالمية المتوالية بشأن التنمية المستدامة �االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 

؛ مؤتمر القمة العالمي للتنمية ١٩٩٧، ٥+؛ قمة األرض ١٩٩٢ألمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، مؤتمر ا(
تصدت لجنة التنمية االجتماعية في دورتها الثالثة عشرة ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤وفي الفترة ). ٢٠٠٢االجتماعية، 

أعمال منظمة العمل استلهمت مداوالتها من البشریة، والصرف الصحي والمستوطنات المياه ومجموعة ل

 

   آان رئيس مشروع األلفية لألمم المتحدة هو البروفيسور جفري ساآس، المستشار الخاص لألمين العام بشأن األهداف التنمویة  12
 .٢٠٠٥ینایر / في آانون الثاني" يةاالستثمار في التنم "وقد أصدر المشروع تقریره بعنوان . لأللفية
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 الدولية في مجال عمل الشباب ونظم رفع مستوى األحياء الفقيرة

التوصيات على إحدى  وقد اشتملت .١٣
 من خالل أثر تنمية الهياآل األساسية المرتكزة على حضریةالطریقة التي یحد بها من درجة فقر المناطق ال

جموعات المجتمع المحلي والمنشآت الصغيرة  ومن خالل إشراك م،اليد العاملة والخدمات على العمالة
 . اإلنجازالمحلية في أنظمة 

 فقد أصبحت أیضًا أولویة متنامية في ،وإذ تقترن التنمية المستدامة بالسياسة وأعمال التوعية المذآورة أعاله .٢٥
 : وفيما یلي بعض األمثلة على ذلك. البرامج في إطار منظمة العمل الدولية

من بينها إذآاء وعي العمال أخرى التنمية المستدامة من خالل جهود في مجال  باتتعزیز قدرات النقا -
بقضایا التنمية المستدامة وإدماج القضایا البيئية في برامجهم التثقيفية وتعزیز جوانب السالمة والصحة 

نشطة الخاصة ت البرامج األقاليمية المتعددة التي یقوم بها مكتب األسفروقد أ. المهنيتين في مكان العمل
من دراسات الحالة والتوجيهات والبرامج التدریبية التي یجري تثير اإلعجاب مجموعة عن بالعمال 

 ومن أآثر الوسائل ١٤ .الترویج لها من خالل موقع المكتب الخاص بأنشطة العمال على شبكة الویب
، وآذلك سلسلة توضيحية ١٥ "بيئيًاالنقابات والتنمية المستدامة "تأثيرًا سلسلة من آتيبات المناقشة بعنوان 

وقد عقدت بين العامين . من دراسات الحالة بشأن اإلجراءات النقابية لتعزیز التنمية المستدامة بيئيًا
 عضوًا على ٢٦٠٠آسيا تدرب فيها أآثر من وأفریقيا في جميع أنحاء  حلقة عملية ٦٤، ٢٠٠١ و١٩٩٤

جتمعاتهم الخاصة بهم وأماآن عملهم وإدراج قضایا آيفية وضع السياسات وخطط العمل النقابية في م
 ازدادتوقد . التنمية المستدامة آجزء من البرنامج النقابي للتفاوض والمفاوضة الجماعية مع اإلدارة

أیضًا المشارآة في المنتدیات الدولية مع التمثيل الجيد للنقابات في مؤتمر القمة العالمي للتنمية 
 وهذا التعاون .١٦ مم المتحدة للبيئة من برنامج األمعدي بعض األحوال ب، وف٢٠٠٢ة لعام االجتماعي
 دعيت منظمة العمل الدولية من قبل برنامج األمم المتحدة للبيئة للمشارآة في ،وآمثال على ذلك. مستمر

 . ٢٠٠٦تنظيم وعقد الجمعية النقابية للعمل والبيئة في عام 

 ١اإلطار 
 ةعمالة الشباب والتنمية المستدام

فهؤالء الشباب الذين .  مباشرًا بالتنمية المستدامةارتباطًا" بعمل الئق ومنتج للشباب"يرتبط التزام األلفية 
ة الوظائف التي نوعييدخلون إلى سوق العمل حاليًا يتمتعون بكل األسباب التي تدعوهم ألن يكونوا مهتمين ب

والتثقيف المهني عامًال رئيسيًا في إعداد الشباب لسوق وتشكل سياسات التدريب . يقبلونها واستقرارها واستدامتها
وتشكل التنمية المستدامة وآفاق العمالة . عمل متغير، وهي في نفس الوقت عامل رئيسي لفرص العمالة المستدامة

وقد دعت توصية األمين العام لألمم المتحدة الخاصة .  الشبابن يواجهاوثيقي الصلةشاغلين للشباب المستقبلية 
جيل العمل "جعل الجيل القادم للشباب ل الوطنية اتالشباب الحكومالتابع لشبكة تشغيل رفيع المستوى اللفريق با

 إلى االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية آعوامل -باإلضافة إلى ذلك  - وتنظر هذه التوصيات .األول" الالئق
 .  تبطة ببعضها بعضًا وشواغل مرآزيةمر

 ١٩ ،A/60/133 ،ن لخطط العمل الوطنية المتعلقة بتشغيل الشبابالم شامیتحليل وتقوظر تقریر األمين العام، أن  :المصدر
 ).٢٠٠٥یوليو / تموز

 الطاقة والمواد إلى حد آبير من خالل نفایاتیمكن الحد من :  للتنمية المستدامةتحسين إدارة اإلنتاجية -
دخارات في الطاقة والمواد الویمكن أن تكون ا. عملية اإلنتاجزیادة قدرات المدیرین والعمال على إدارة 

 في المائة من مجموع ٨٠ إذ أنها آثيرًا ما تتشكل من ،ستمراریة المنشأةالأساسية وحاسمة بالنسبة 

 

 .http://www.un.org/esa/sustdev/documents/docs_sdissues_human_settlements.htm :        أنظر 13

 .http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/genact/envirog.htm:     أنظر 14

 .http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/enviro/trainmat/trainmat.htm:     أنظر 15
آما ترجمت أجزاء منها إلى لغات .  إلى العربية والفرنسية والروسية واألسبانية� باإلضافة إلى االنكليزیة �ترجمت هذه الكتيبات 

 . محلية أخرى آالتغرینا والهندیة

 .http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/new/wssd/index.htm:     أنظر 16
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 .١٧  في المائة١٥ إلى ٥ن ا بيتكاليف تشغيل منشآت التصنيع مقابل تكاليف اليد العاملة التي تتراوح م
وقد أجرت منظمة . بين استحداث فرص العمل وتعزیز اإلنتاجية واالستدامة البيئيةمة ءویمكن المو

العمل الدولية بحوثًا وأنشأت العدید من برامج بناء القدرات الرامية إلى إجراء تحسينات على اإلنتاجية، 
لتنمية جنبًا إلى جنب مع الوآاالت األخرى آبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة ل

، آما طبقت نهجًا شامًال لظروف العمل األفضل واإلنتاجية المحسنة عن طریق البرنامج ١٨ الصناعية
  .)كآيف تحسن مشروعك وبيئة عمل(التدریبي لمنظمة العمل الدولية 

 ٢اإلطار 
 الحقوق األساسية بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية تعزیز 

 )١٦٩ رقم (١٩٨٩، للشعوب األصلية والقبلية
 المجتمع المحلي في مجال السياحة إلى فيتمتد جذور الكثير من المبادرات الشعبية في المنشآت الصغيرة 

وتجد هذه المجتمعات . المجتمعات الريفية واألصلية التي تواجه ضغوطًا دائمة على مواردها الطبيعية والثقافية
 REDTURSويستند برنامج . األسواق الدوليةصعوبات جمة في االستفادة من الفرص الجديدة التي تقدمها 

إلى شبكة المجتمعات المحلية والمؤسسات )  متوفر باالنكليزية واإلسبانيةorg.redturs.www://http أنظر(
بين أهداف الكفاءة والمهارات والموارد المكرسة للتشجيع على تطوير السياحة المستدامة والبحث عن التوافق 

 في ستة بلدان من ًا محليًا مجتمع١٤٠في م وهو منهج مدعو. االقتصادية والمساواة االجتماعية والهوية الثقافية
يشجع آما  ،بلدان أمريكا الالتينية، وذلك من خالل تسهيل سبل الوصول إلى معلومات األعمال واألسواق والتدريب

 . ذات العالقةراف على الحوار األآثر فعالية بين األط

ذات من خالل التعاونيات الالبرنامج األقاليمي لدعم اعتماد المجتمعات األصلية والقبلية على "وقد آان 
األصلية الخاصة بالشعوب رف افي تعزيز نظم وممارسات المعيساعد "  الذاتيةساعدةمنظمات الم وغيرها من

 التي ،تم اإلقرار بنظم وممارسات معارف الشعوب األصليةوي. ١٦٩ضمن إطار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 من استدامة أراضي اآلباء، على نطاق أوسع آوسيلة محتملة حقق للتبتطورت على مدى الوقت في مسعى دائ

 . للتنمية المستدامة

الل تنمية  البرنامج المرآزي الدولي بشأن تعزيز العمالة من خ� ٧٤، ورقة عمل رقم  الخروج من الفقر :المصدر
 . ٢٠٠٥، المنشآت الصغيرة

 اإلعالن بشأن المبادئ والحقوق الميثاق العالمي لألمم المتحدةیشمل تعزیز مبادئ العمل ضمن  -
ویرمي هذا الميثاق إلى إیجاد اقتصاد عالمي أآثر استدامة وشموًال من خالل . األساسية في العمل

الشرآات ووآاالت األمم المتحدة والمجتمع المدني بشأن المبادئ المتعلقة بالعمل والبيئة وحقوق إشراك 
 الذي یستند إلى المبادئ والحقوق، بما فيها تلك المتعلقة �نهج ترویج اإلعالن ف.  ومكافحة الفساداإلنسان

ساواة بين الجنسين آوسيلة  یيّسر الترآيز على قضایا من بينها، مثًال، الم�بالتمييز وعمل األطفال 
للتنمية المستدامة، وإلغاء عمل األطفال آعنصر أساسي آخر فيما یمكن أن یكون مستدامًا من الناحيتين 

 في ، من بين أمور أخرى،وقد شارآت منظمة العمل الدولية. االقتصادیة واالجتماعية على حد سواء
" المشاریع والتنمية المستدامة" بشأن ٢٠٠٢حوار سياسات الميثاق العالمي لألمم المتحدة في عام 

، وآان یخاطب دور القطاع سبورغستهل في مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية في جوهاناوالذي 
وتهدف مبادرة النهوض بالمؤسسات التجاریة المستدامة الناشئة . الخاص في تعزیز التنمية المستدامة
یجابي على التنمية المستدامة التجاریة ذات األثر اإلنشطة األت وعن ذلك إلى تيسير وزیادة االستثمارا

وتتماشى مبادرة النهوض بالمؤسسات التجاریة المستدامة إلى حٍد آبير . وعلى األهداف اإلنمائية لأللفية
لمنظمة العمل الدولية بشأن المبادئ المتعلقة بالمنشآت المتعددة الجنسية مع أحكام اإلعالن الثالثي 

 . اسة االجتماعيةوالسي

وتشتمل . ستهالكالالتي تتصدى لألنماط المستدامة من اإلنتاج وااستراتيجيات العمالة وتنمية المنشآت  -
المنظمة في  وتعزیز المنشآت  القيمة على تحليالت لسالسل، بين أمور أخرى، منهذه االستراتيجيات

 بين المنتجين والموردین والمشترین  بشأن التفاعالت ما، من منظور العمالة المستدامة،مجموعات
 . العالميين والمستهلكين المحليين

 
 

 ). ١٩٩٥مكتب العمل الدولي،  (لتنمية المستدامة من أجل اإدارة اإلنتاجية:     أرتورو تولنتينو 17

 ).١٩٩٢مكتب العمل الدولي،  (مقدمة:  إدارة العمل البيئية:    آالوس نورث 18
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 ٣اإلطار 
 استجابات جماعية محلية لتحدیات العولمة: المجموعات اإلندونيسية ألثاث الخشب

 في ٣٠يعتبر أثاث الخشب صناعة تقليدية وحيوية في جافا المرآزية، إندونيسيا، حيث يشكل على األغلب 
والتي  -عامل  ٨٠ ٠٠٠وعمالها الذين يصل عددهم إلى  - شرآة ٢٠٠٠وتشكل . ادات التصديرالمائة من إير

 من سلسلة قيمة عالمية تربط ما بين غابات إندونيسيا ومعارض ءًاجزتتجمع حول بلدتي جيبارا وسمارانك 
وريد خشب الساج الجيد، انخفاض في ت: وتواجه هذه الصناعة حاليًا تحديين رئيسيين. آاليفورنيا وهولندا واليابان

 . ، والمنافسة المكثفة الجديدة من قبل المنتجين بتكاليف متدنيةغير الشرعينظرًا لقطع األخشاب 

وقد آانت منظمة العمل الدولية تعمل مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين لالتفاق على استراتيجية 
قدرة التنافسية من ناحية والمستلزمات الطارئة من ناحية متماسكة للهيكلة بطريقة جماعية توفق بين رفع مستوى ال

 . أخرى لتعزيز قدرة هذه الصناعة على توليد العمالة

، المكتب اإلقليمي الفرعي لجنوب قيمةمنهج سلسلة : رفع مستوى صناعة أثاث الخشب في جافا الوسطى   :المصدر
  .٢٠٠٥ مانيال، شرق آسيا والمحيط الهادئ،

 لحمایة ظروف المعيشة وتحسينها من خالل إقامة وصيانة  العمالة في الهيكل األساسياستثمار آثيف -
هيكل أساسي إلنتاجية واستدامة أعلى للموارد الطبيعية، وذلك من خالل أمور من بينها التحریج والري 

 -سي اليد العاملة في الهيكل األسا المناهج المرتكزة على  من خالل استخدام-ویمكن . تربةوحفظ ال
سهيل وتستيراد تطویر المهارات المحلية وتنظيم المتعاقدین الصغار وتخفيض المتطلبات من اال

 مستوى تحسينتطویر الهياآل األساسية، سواء طبقت على لوتتسم التكنولوجيات آثيفة العمالة . الصيانة
طرق على م األحياء الفقيرة ونظم شبكات مصارف المياه في المناطق الحضریة أم على الري، أ

فرصة ال تيحللبيئة وتالءمتها  الریفية، تتسم بمناطق أم إعادة التحریج في المالمواصالت الفرعية
 .١٩ الوظائف وحمایة البيئة بطریقة تتسم بالتعزیز المتبادلالستحداث

 ٤اإلطار 
  المستدامة من قبل رابطات المزارعين، مالياالحراجإدارة 

لإلدارة المستدامة للموارد الحرجية من قبل نموذجًا دولية في آيتا، مالي، طور مشروع تدعمه منظمة العمل ال
حراج المحيطة عن طريق ألويتصدى هذا المشروع لتهديد تقهقر ا. المجتمعات المحلية للمزارعين ورابطاتهم

. لى العمالة مع الترآيز ع،المجتمع المحلي، ويدار من قبل  إداري قائم على قدر أآبر من المشارآةبنموذجالعمل 
قدرات رابطات المزارعين والرابطات النسائية على تخطيط أنشطتها وتنظيمها والتفاوض هذا المشروع وقد عزز 

 ). حراج الحكومية ومجالس المقاطعة الريفيةالخدمة ا( مع الكيانات العامة والخاصة ابشأن مصالحه

يها التحسينات من خالل اتفاقات تعاقدية وأدخلت علحراج أل هكتار من ا١٠٠٠٠٠، تمت إدارة ونتيجة لذلك
 في المائة ٧٠ويقدم هذا االستخدام االبتكاري والمستدام للموارد الحرجية . حراجأل اةبين المنظمات القروية وإدار

حراج وإيجاد أل وظيفة دائمة في مجال تحسين ا٨٠٠ استحدثت ،وبشكل إجمالي. من مستلزمات الطاقة لناحية آيتا
وبالتالي . في هذا الميدان للتجارة بخشب الوقود وشكلت رابطات نسائية ًا ريفيًا سوق٩٥ وأنشيء حرجيةقطع أرض 

حراج في بيئة ال ألالتشريع الوطني لديد  وهو بمثابة أساس إلعادة تح، على الصعيد الوطنيوذجوفق على هذا النمو
 .مرآزية

تطبق نهج التخطيط : للتنمية المستدامة التخطيط القائمة على المشارآة على الصعيد المحلي مناهج -
تنمية المجتمعات من أجل الشاملة التي تحتوي على أفكار وموارد لجميع أصحاب المصلحة المحليين 

. المحلية واألقاليم اقتصادیًا واجتماعيًا من قبل جمهرة من برامج منظمة العمل الدولية لتعزیز العمالة
الذي یرمي إلى تمكين وجتماعي على الصعيد المحلي والموضوع المحوري هو تعزیز الحوار اال

المتكامل لتخطيط لوتعين منهجية . أصحاب المصلحة من إدارة تنميتهم الخاصة بهم بطریقة مستدامة
 وتوجه التحسينات التي تدخل على ،الریفية الناس على وضع األولویاتإلى المناطق الوصول لتيسير 

مجموعات المجتمع المحلي الكثير من األحيان تستخدم في حيث  ،ةالهياآل والخدمات األساسية المحلي
ویستخدم برنامج التدریب من أجل . والمتعاقدون المحليون في بناء وصيانة الهياآل األساسية المستدامة

ز على رفع مستوى يرآ، مع التالعمالة الریفية والتمكين وبرنامج التنمية االقتصادیة المحلية مناهج مثيلة
 . مستدامةمجتمعية ات وروح المقاولة من أجل تنمية المهار

 

ورقة معلومات أساسية للدورة . ة في البلدان الناميةتعزیز العمالة واإلدماج االجتماعي في المستوطنات الحضری: المدن تعمل    19
 .٢٠٠١یونيو /  حزیران٨-٦، "٥+اسطنبول "االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن 
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 ٥اإلطار 
 التخطيط المتكامل لتيسير الوصول إلى المناطق الریفية

برامج ما أريد لعلى المفهوم القاضي بأنه، إذا التخطيط المتكامل لتيسير الوصول إلى المناطق الريفية يقوم 
 اليومية للمجتمعات الريفية، فإن عزلة لالحتياجاتملبية  أن تكونوالنقل سير الوصول إلى المناطق الريفية يت

ويربط التخطيط المتكامل . المناطق الريفية تحتاج إلى استجابة أآثر شموًال من مجرد توفير الهياآل األساسية
 ًاآمي ًاويطبق نهج. لتيسير الوصول إلى المناطق الريفية النقل والتدخالت المتعلقة بتيسير الوصول بالحد من الفقر

وقد أصبح . الفتيات الصغار لتوثيق أنماط النقل الريفي مرآزًا على عبء النقل الذي يقع على آاهل النساء وًاونوعي
طبق مبادئه في عدة  وُت،هذا النهج ذا أثر آبير على ممارسات وسياسات النقل في البلدان النامية في أفريقيا وآسيا

 . وآذلك في البرامج الوطنية،دوليبرامج دولية تضطلع بها وآاالت آالبنك ال

لمزید من الحمایة واإلدارة المستدامتين للموارد لدعم تقدیم الواستراتيجيات العمالة الخاصة بالقطاعات  -
 : من خالل تعزیز

 فرص العمالة الكافية واألمن الغذائي وظروف العمل إتاحةالتي من شأنها الزراعية الممارسات  !
وقد عقد اجتماع ثالثي . العمل الجبري والعبودیة وعمل األطفال مع القضاء على ،الصحية

حيث  ٢٠٠٠٢٠في عام  لمنظمة العمل الدولية لمناقشة الطرق التي تعزز بها الزراعة المستدامة
 والشرآاء االجتماعيين ومنظمة العمل الدولية في يةلسياسات الحكوملأوصى بعناصر رئيسية 

 إطار العولمة؛

 مصممة لتحسين ظروف العمل والسالمة  الحراجةج عمل في ممارسات وطنية وبراممدونات !
 والصحة والحمایة البيئية؛

  الصغيرة؛المناجمالحقوق وظروف العمل والتدریب في  !

 ؛ فيهالمحلي وتحسين ظروف العمل البناءبرامج عمل أقاليمية لتعزیز التنمية المستدامة لقطاع  !

 اشتملتوقد . تن السفن لحمایة البيئة البحریةظروف عمل محسنة وساعات عمل مأمونة على م !
مشترآة بين منظمة العمل الدولية والمنظمة البحریة الدولية ومنظمة األمم المتحدة المراجعة ال

لألغذیة والزراعة للوثيقة الخاصة بالتوجيهات المتعلقة بالتدریب وإعطاء الشهادات لصيادي 
 . لمستدامة امصائد األسماكاألسماك على مدونة ممارسات 

 ٦اإلطار 
 تحسين تقدیم الخدمات من خالل الشراء من المنشآت الصغيرة المحلية

في أجزاء العديد من البلديات  ،المتحدةتنزانيا ، جمهورية جمع النفايات في دار السالمالمتياز تلهم النتائج الجيدة 
ويعين برنامج لمنظمة العمل الدولية مدته .  وآذلك في أوغندا وآينيا وإثيوبيا لتبني منهج مماثل،أخرى من تنزانيا
 السلطات المحلية على إقامة نظم شراء تشتمل ،مول من وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدةم ،ثالث سنوات
وقد . في مجال النفايات واإلصحاح ومياه الشرب الخن في المجتمع المحلي يمتمرآزللخدمات محليين على ممولين 

مكانيات لتحسين سبل الوصول إلى الخدمات األساسية للسكان الذين يعيشون في األحياء الفقيرة اإل رتوفأثبت ذلك 
 .  فرص عمل جديدة للفقراءوالستحداث

، البرنامج المرآزي الدولي بشأن تعزيز العمالة من خالل تنمية المنشآت ٧٤ورقة عمل رقم ، الخروج من الفقر  :المصدر
 . ٢٠٠٥ الصغيرة،

وهو مجال من المجاالت التي تعمل فيها منظمة العمل : سبل العيش المستدامةمن أجل مية التعاونية التن -
، آما تنص على ذلك توصية  وممارستهاوتشمل الفلسفة األساسية للتعاونيات. ةعدیدمنذ سنوات الدولية 

دولية بشكل وثيق مع وتعمل منظمة العمل ال. ، مفهوم التنمية المستدامة١٩٣رقم  منظمة العمل الدولية
 . ٢٠٠٤سبتمبر / منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، التي وقعت معها مذآرة تفاهم في أیلول

 

/  أیلول٢٢-١٨، جنيف، االنتقال إلى التنمية الزراعية المستدامة من خالل تحدیث الزراعة والعمالة في االقتصاد المعولم    20
 ٢٠٠٠سبتمبر 
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 ٧اإلطار 
 اإلدارة التعاونية للموارد الطبيعية والحمایة البيئية

نوب الصحراء،  الذي نفذ في ستة بلدان واقعة في ج،عاد برنامج الدعم التنظيمي والتعاوني للمبادرات الشعبية
قد دعم هذا ف.  منظمة من المنظمات الشعبية٢٠٠٠ امرأة ورجل أعضاء في زهاء ٨٥٠٠٠بالنفع على أآثر من 

لجان إدارة البرنامج وقد عزز . البرنامج أسواق القطن ذاتية اإلدارة والمصارف الخضراء ومخططات الري القروية
وتشكل . ش الفقراء الريفيينيفيها سبل عحّت التربة يهدد  وال سيما في األماآن التي آان ،الموارد الطبيعية

توسيع نطاق الخدمات، آالكهرباء، لتشمل األجزاء النائية من القطر، إلدارة والتعاونيات في البلدان األخرى وسيلة 
 ،ناميةمياه الشرب لألسر في المستوطنات الحضرية المت وفيرآما هو الحال في المناطق الريفية في بنغالديش، أو ت

 . آما هو الحال في سنتا آروس في بوليفيا

إحداث  ،)دون تاريخ( فرع التعاونيات لمنظمة العمل الدولية ، في الساحلًا آبيرًاالمجتمعات الريفية تحرز تقدم  :المصدر
  .٢٠٠٥، الكلية التعاونية، المملكة المتحدة، الحلول التعاونية للفقر العالمي: التغيير

 بعض القضایا األساسية المشمولة في إدماج التنمية المستدامة في تعزیز ختلفةامج الموتبين هذه البر .٢٦
أن یكون ویمكن .  بعض المناهج العملية من أجل إحراز أثر فعليترسمالعمالة وتنمية المنشآت، واستراتيجيات 

ان متنافسان أو هدفان یستثني استحداث العمالة واالستدامة البيئية، اللذان آثيرًا ما ینظر إليهما على أنهما هدف
فقد ال یؤدي استحداث العمالة . عمان االستدامة البيئيةد بل ی،في آثير من األحيانمتوائمين أحدهما اآلخر، 

مما  ، الستحداث العمالةاألساسيةاالستدامة ًا  وإنما یقوض أیض،بيئي فحسبدون بعد بيئي إلى إحداث تدهور 
 .  العيش ویولد ظروف عمل خطرة ومتدنية النوعيةیستتبع خسارة في اإلنتاجية وسبل

وتشكل القوة التي یمكن أن تعود بها منظمة العمل . لقد أدت مشارآة الشرآاء االجتماعيين إلى نتائج حسنة .٢٧
إسهامًا جوهریًا یمكن الشرآاء االجتماعيين رف االدولية على هذه القضية من خالل اللجوء إلى خبرات ومع

شتمل مشارآة الشرآاء االجتماعيين في األنشطة المقبلة على التفاوض بشأن مشاآل معقدة ویمكن أن ت. تحقيقه
 . واالنتقال باتجاه استدامة أآبر من خالل الحوار االجتماعي

وال بد من الترآيز على أهمية التنمية الشاملة من خالل الملكية ومشارآة المنتفعين في وضع األولویات  .٢٨
وتكون المشارآة . العمالة والترآيز على الحمایة البيئية ورفع مستواهاتعزیز ووضع وتحقيق استراتيجيات 
ال بل . ن بإطار مؤسسي وتنظيمي یمثل ویحمي مصالح وحقوق المتأثرین بهمايوالملكية بدورهما مشروطت

ثلة ن هذا األمر یتصل بدرجة أآبر بالنساء اللواتي ال یكون لدیهن في الكثير من األحوال إمكانيات مماإو
مثل أوضاع من وت. ك الموارد وإدارتهاللوصول إلى المؤسسات أو مواجهة الحواجز الثقافية والقانونية لتمّل

من لوسائل ونهج منظمة العمل الدولية التي تبنى بها القدرات وتعزز بها المنظمات سانحة فرصة هذا القبيل 
ى مسارات بدیلة للحصول على قدر أآبر من  للعثور علالسيئةوضاع مثل هذه األمساعدة الذین یمرون بأجل 

 . سبل العيش المستدامة

   المحتملة بالنسبةاالنعكاسات  -رابعًا 
 لمنظمة العمل الدولية  
 لتجميع ة الفرصانتهاز بما أن المكتب یضطلع بتخطيطه االستراتيجي على المدى المتوسط، فإنه یتعين عليه .٢٩

تشكل و.  من التأثيره الورقة والوصول بها إلى أقصى حد ممكن المبادرات المختلفة الموصوفة في هذآثار
لالستجابة على أهبة االستعداد التنمية المستدامة واحدًا من المجاالت التي یتعين على المكتب أن یكون فيها 

.  والتوعية ووضع السياسات على جميع المستویاتالتشغيليةاألنشطة مجال للطلب المتزاید على القدرات في 
 .  جميع القطاعات وإدماج األنشطة القائمةبينلقيام بكل ذلك بموارد محدودة وبتعاون أآبر بد من ا وال

 وأن الملكية هي أمر أساسي للتنمية المستدامة، فإن هناك ،ن الحوار االجتماعي هو الذي یبني الملكيةإ إذو .٣٠
 أفضل، آما ًاة بفائدة مقارنة استخدامتتمتع فيه منظمة العمل الدوليالذي الستخدام هذا المجال متاحة فرصًا 

 .ماليالمشروع القائم في یتبين ذلك من 

ًا لتوعية الهيئات المكونة للمنظمة وإسداء النصح لها بشأن ّعدآما أنه من المهم أیضًا أن یكون المكتب ُم .٣١
 مع الوآاالت ائيةاالنتقویمكن أن تسهم المشارآة . قضایا العملواالستدامة البيئية تقاسمها المجاالت التي ت

ویمثل التعاون . لعمالة في أعمال هذه المنظمات المتعلقة بالتنمية المستدامةله جاألخرى في ضمان بعد مو
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موئل األمم (القائم مع برنامج األمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة 
وتشتمل المجاالت التي قد .  الصناعية سوابق جيدة لمثل هذه الروابطومنظمة األمم المتحدة للتنمية) المتحدة

منظمة العمل الدولية المساهمة فيها على برنامج العمل الجاري التنفيذ الذي شرعت فيه منظمة التعاون تود 
 المستدامة لتنميةالمعنية با وأعمال لجنة األمم المتحدة ٢١ والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن البيئة والعمالة

  . والتغير المناخي٢٢ن التصنيعبشأفي دورتها البرمجية الحالية 

وبدًال من معالجة هذا العنصر من برنامج العمالة العالمي آعنصر منفصل أو قائم بذاته، یمكن أن تكون التنمية  .٣٢
 .المستدامة مشترآة بين القطاعات وترآز على االستدامة والجودة ومستقبل العمل

 األهمية المتنامية للتنمية المستدامة بالنسبة للعمل الالئق والمنتج، واآلثار التي تنشأ عن ذلك وبالنظر إلى .٣٣
بالنسبة لوضع برنامج العمالة العالمي موضع التنفيذ، وآيف یمكن إدماج ذلك على خير وجه في إطار البرامج 

االت العمل االستراتيجية التي تربط دًا من مجوالقطریة للعمل الالئق، فإنه یمكن للمكتب أن یحدد عددًا محد
 . بين وضع السياسة واألنشطة التشغيلية بشأن استدامة العمالة

وفي ضوء ما سبق، قد ترغب لجنة العمالة والسياسة االجتماعية في التوصية بأن يطلب مجلس اإلدارة إلى  .٣٤
لتنمية المستدامة فيها معززة المكتب تحديد المجاالت التي يمكن جعل استراتيجيات العمالة واستراتيجيات ا

 :لويمكن لمثل هذه المساعي أن تشم. دةلبعضها البعض، مع اإلشارة إلى مشاريع وقطاعات محد

. وضع منهجيات وُنهج، آتقييمات آثار النتائج المتكاملة لخطط وبرامج االستثمار على البنية والعمالة )أ(
زيز الحوار االجتماعي من أجل الوصول إلى  لتعمل وسائل من هذا القبيل على طرٍقتويمكن أن تش

  آثار متكاملة على العمالة والبيئة؛

صياغة البرامج التشغيلية الالزمة لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة التي من شأنها استحداث  )ب(
اء  والتي تشارك فيها الهيئات المكونة للمنظمة والشرآ،الوظائف إما على الصعيد الوطني أو القطاعي

 . االجتماعيون

 
 .٢٠٠٥أآتوبر /  تشرین األول٤جنيف،  

 
: نقطة یتخذ قرار بشانها    .٣٤الفقرة 

 

 

 في مسعى لفهم التعاضد ما بين �   سيضطلع برنامج عمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن البيئة والعمالة  21
 بتحليل یرآز فيه بشكل خاص على آثار السياسات البيئية على العمالة �السياسة البيئية والسياسات التي ترمي إلى الحد من البطالة 

 : واألهداف الرئيسية هي. القتصادي بكامله بشكل عام وآثار سياسات التغير المناخي عليها بشكل خاصعلى الصعيد ا
تحدیث المعلومات بشأن العمالة في القطاعات ذات الصلة من الناحية البيئية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في  -

 الميدان االقتصادي؛ 
 المحلية المتعلقة بالبيئة في التنمية المستدامة من خالل تأثيرها على العمالة؛دراسة إسهام المبادرات  -
 بحث آثار السياسات البيئية على العمالة على صعيد االقتصاد بكامله بصورة أآثر تعمقًا؛ -
 .تقييم األثر المحتمل لسياسات التغير المناخي بشكل خاص على العمالة -

لعمل الدولية في تقریر األمين العام لألمم المتحدة بشأن الصناعة والتنمية المستدامة من    سيعاد بذلك فحص مساهمة منظمة ا 22
، E/CN.17/1998/4أنظر اللجنة المعنية بالتنمية االجتماعية، (جدید مع الترآيز على دور الصناعة في التنمية االجتماعية والعمالة 

 ).الصناعة والتنمية االجتماعية.: الفصل الثالث
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 المرفق

  العمل الدولية ذات الصلةصكوك منظمة

رقم (،١٩٨٤، )أحكام تكميلية( العمالة ةوتوصية سياس) ١٢٢رقم (، ١٩٦٤اتفاقية سياسة العمالة،  "
١٦٩( 

 )١٩٤رقم  (٢٠٠٤، المصاحبة لهاتوصية الو) ١٤٢رقم  (١٩٧٥البشریة، اتفاقية تنمية الموارد  "

المصاحبة توصية الو) ١٤٨رقم  (١٩٧٧تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات، (اتفاقية بيئة العمل  "
 )١٥٦رقم  (١٩٧٧ لها،

 ) ١٥٥رقم  (١٩٨١اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين،  "

رقم  (١٩٨٦ المصاحبة لها،توصية ال، و)١٦٢رقم  (١٩٨٦، )ساألسبستو(اتفاقية الحریر الصخري  "
١٧٢ ( 

 )١٦٩رقم  (١٩٨٩اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية،  "

 )١٧٧رقم  (١٩٩٠، المصاحبة لهاتوصية الو) ١٧٠رقم  (١٩٩٠اتفاقية المواد الكيميائية،  "

 )١٧٤رقم  (١٩٩٣اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى،  "

 ) ١٧٦رقم  (١٩٩٥لسالمة والصحة في المناجم، اتفاقية ا "

 ) ١٨٩رقم  (١٩٩٨توصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة،  "

 )١٨٤رقم  (٢٠٠١اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة،  "

ریر الح (وستكریر األسبستب المتعلقة، مثًال،تكسير السفن بشأن المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية  "
 ٢٠٠٤، )الصخري

 مدونة ممارسة منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة في أعمال الحراجة  "

 .إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل "


