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 مقدمة
؛ وهي )٢٠٠٦نوفمبر / تشرین الثاني (٢٩٧مقدمة إلى مجلس اإلدارة لكي یبحثها في دورته هذه الوثيقة  .١

مل الدولي تتضمن مقترحات من أجل مناقشة أولى لبنود یمكن أن تدرج في جدول أعمال دورة مؤتمر الع
 . ودوراته المقبلة) ٢٠٠٩(الثامنة والتسعين 

نوفمبر بمناقشة أولى للبنود التي / وآما جرت عليه العادة، یقوم مجلس اإلدارة آل سنة في شهر تشرین الثاني .٢
. یقترح إدراجها في جدول أعمال دورة مؤتمر العمل الدولي التي تعقد بعد سنتين ونصف من ذلك التاریخ

، تهدف هذه المناقشة إلى وضع قائمة ١ من النظام الداخلي لمجلس اإلدارة٥ من المادة ١-١ام الفقرة ووفقًا ألحك
 . في دورته المقبلةمختصرة بالبنود التي ستبحث على نحو أآثر تعمقًا 

مارس من آل سنة في جدول أعمال دورة المؤتمر التي / یبت مجلس اإلدارة في شهر آذاروبصورة عامة،  .٣
. ٢یقرر ألسباب مختلفة إرجاء قراره إلى دورة أقرب من زمن انعقاد المؤتمرولكنه قد . ذلك بسنتينتعقد بعد 

أما البنود التي یجري بحثها دون أن یتم اختيارها لجدول أعمال دورة معينة من دورات المؤتمر، فتقدم من 
 آذلك بحث سحب اقتراح لم یلق ویمكن. حيث المبدأ مرة أخرى آاقتراح لجدول أعمال الدورة التالية للمؤتمر

 . تأیيدًا یعتد به بعد عرضه لعدة مرات

 عرض المقترحات 
للمؤتمر بندین من البنود التي لم ) ٢٠٠٩(جدول أعمال الدورة الثامنة والتسعين لتتضمن البنود المقترحة  .٤

: مجلس اإلدارة، وهما بندان تلقيا تأیيد عدد آبير من أعضاء ٢٠٠٨تدرج في جدول أعمال المؤتمر لعام 
والمساواة ) مناقشة عامة استنادًا إلى نهج متكامل(العمالة والحمایة االجتماعية في السياق الدیمغرافي الجدید 

أما بند عمل . وتعرض هذه المقترحات دون تغيير). مناقشة عامة(بين الجنسين في صميم العمل الالئق 
إال أنه من حيث . أیيدًا یكاد ال یذآر خالل المناقشة األخيرةاألطفال وحمایة العمال الشباب فقد تلقى من جهته ت

متابعة استنتاجات فریق العمل المعني بسياسة مراجعة المعایير، ال یزال أحد عناصر هذا االقتراح یتسم 
ویقترح فيما یلي صيغة جدیدة ترمي إلى تحسين الترآيز على هذا الجانب ویمكن االستفاضة فيها . بجدواه

 . ٢٠٠٧٣ مارس/  شهر آذارلعرضها في

لمجلس اإلدارة، أعرب عدد آبير من ) ٢٠٠٦مارس / آذار (٢٩٥ویجدر بالذآر آذلك أنه خالل الدورة  .٥
وذآرت مجموعة العمال على نحو دقيق بعض . األعضاء عن أسفه للعدد المحدود من المواضيع المقترحة

آبند یستهدف اإلیدز / لمناعة البشریةفيروس نقص ا: المواضيع التي ترغب في أن تراها مدروسة، وهي
، والعمل الالئق في سالسل التورید العالمية، واستشارة وإعالم منظمات العمال في إطار  بشأنه معياروضع

 ٢٠٠٩وترد المسائل الثالث األولى في المقترحات لعام . إعادة الهيكلة االقتصادیة ومناطق تجهيز الصادرات
أما مسألة مناطق تجهيز . ر التوجيهات التي قد تصدر عن مجلس اإلدارةفي مرحلة دراسة وسيطة بانتظا

الصادرات فهي مدرجة في المقترحات آبند في جدول أعمال دورات مقبلة للمؤتمر ویمكن االستفاضة فيها 
ویقترح المكتب باإلضافة إلى ذلك أن یدرج من جدید في هذا الجزء . الحقًا إذا آان المجلس یرغب في ذلك

، وهو موضوع تسویتها منع النزاعات المهنية و مجالر من المقترحات بند یتناول االتجاهات الجدیدة فياألخي
 . یبدو مواآبًا لألوضاع الحالية بصورة خاصة

 

، الصفحتان )٢٠٠٦مكتب العمل الدولي، جنيف، (اعد المطبقة على أعمال مجلس إدارة مكتب العمل الدولي    خالصة وافية للقو 1
٢٢-٢١. 

المهارات من أجل :  بندین هما٢٠٠٨في جدول أعمال المؤتمر في ) ٢٠٠٦مارس / آذار (٢٩٥   أدرج مجلس اإلدارة في دورته  2
مناقشة عامة استنادًا إلى نهج (وتعزیز العمالة الریفية لتخفيف حدة الفقر )  عامةمناقشة(تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة والتنمية 

 . وتقرر إرجاء اختيار بند ثالث إلى دورة من دوراته المقبلة). متكامل

 . ٨٢-٧٩   انظر الفقرات  3
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 قائمة بالمسائل المحددة بوصفها ذات أولویة ضمن اإلطار قدموأعربت حكومات عدیدة عن رغبتها في أن ت .٦
ویقوم . خطة عمل یجري تحدیثها بانتظامآ هذه القائمة وأن تستخدمولية، االستراتيجي لمنظمة العمل الد

 . مارس المقبل/ المكتب بدراسة هذه اإلمكانية وسيتناول هذا الطلب مرة أخرى في شهر آذار

وآما سبقت اإلشارة إلى ذلك في الدورة . آذلك أفكار تتناول تحسين عملية االختيار في حد ذاتهاوتعرض  .٧
 . قشة هذه المسألة في إطار فریق العمل المعني بشؤون مؤتمر العمل الدولي، یمكن منا٢٩٥

 متابعة استنتاجات فریق العمل المعني
 بسياسة مراجعة المعایير

وفيما یتعلق . ُطلب إلى المكتب باإلضافة إلى ذلك أن یراعي المعایير التي یلزم مراجعتها أو توحيدها .٨
ل المراجعة أو التوحيد، یبدو من المفضل البدء بمثل هذا التحليل داخل المحتملة في مجاباالحتياجات الجدیدة 

التي سبق لمجلس اإلدارة أن الصكوك بمراجعة وفيما یتعلق . لجنة المسائل القانونية ومعایير العمل الدولية
وقت ال یبقى في ال ، على أساس استنتاجات فریق العمل المعني بسياسة مراجعة المعایيراتهراقرحددها في 

اتفاقية ویأخذ هذا الرقم في االعتبار اعتماد  .٤ اتفاقيات وتسع توصيات یتعين مراجعتهاتسعالحاضر سوى 
الذي أدرج في جدول أعمال دورة المؤتمر في  ،بقطاع صيد األسماكالبند المتصل ، و٢٠٠٦العمل البحري، 

ثالث (ألطفال والمراهقين ليًال فهي عمل ا مطروحةتي ال تزال أما المواضيع ال . بهدف وضع معيار٢٠٠٧
ساعات العمل في النقل ؛ ٦)وست توصيات اتفاقيات أربع(؛ السالمة والصحة المهنيتان ٥)وتوصيتاناتفاقيات 

تفاصيل تتناول من هذه الوثيقة وترد في الجزء الثاني . ٨)اتفاقية(العمل في الموانئ ؛ ٧)اتفاقية وتوصية(البري 
. وفي الوقت الحاضر تبدو هذه اإلمكانيات ضعيفة. ي هذه الميادین المختلفةإمكانيات النشاط المعياري ف

 -فموضوع عمل األطفال واألحداث ليًال هو الموضوع الوحيد الذي یتناوله اقتراح یمكن االستفاضة في درسه 
مستقبل الوال تبدو عمليات المراجعة األخرى مناسبة في . ٢٠٠٩ لعام -عند االقتضاء في شكل توحيد معياري 

وفيما یتعلق بالعمل في الموانئ، یقترح إجراء .  في الجزء الثاني وذلك لألسباب التي یرد تفسيرهاالقریب
المقترحة أن تراعي مراجعة االتفاقية المعنية  في نهایة المطاف یمكن -مناقشة عامة استنادًا إلى نهج متكامل 

  . ٩)الجزء الثالث (٢٠١٠وذلك لعام 

 ل أعمال دورة المؤتمرمقترحات بشأن جدو
 )٢٠٠٩(الثامنة والتسعين 

 :  هي التالية٢٠٠٩باالختصار، إن مقترحات جدول أعمال دورة المؤتمر لعام  .٩

 : مقترحات مدروسة !

ستنادًا إلى نهج  امناقشة عامة(العمالة والحمایة االجتماعية في السياق الدیمغرافي الجدید  )أ(
 ؛ )متكامل

 

 .    آان العدد األصلي أثنتي وعشرین اتفاقية وثالث عشرة توصية 4

المهن غير  (٨٠ والتوصية رقم ٧٩؛ االتفاقية رقم )الصناعة (٩٠ ورقم ٦االتفاقيتان رقم :  ليًال   عمل األطفال واألحداث 5
 ). الزراعة (١٤؛ والتوصية رقم )الصناعية

؛ )البنزین (١٤٤ والتوصية رقم ١٣٦؛ واالتفاقية رقم )الرصاص األبيض (١٣االتفاقية رقم :    السالمة والصحة المهنيتان 6
 ١١٩؛ االتفاقية رقم )الجمرة الخبيثة (٣؛ التوصية رقم )الفوسفور األبيض (٦؛ التوصية رقم )لتسمم بالرصاصا (٤التوصية رقم 

 ). الحد األقصى للوزن (١٢٨ والتوصية رقم ١٢٧؛ االتفاقية رقم )الوقایة من اآلالت (١١٨والتوصية رقم 

 ). بريالنقل ال (١٦١ والتوصية رقم ١٥٣االتفاقية رقم :    ساعات العمل 7

 ).إثبات الوزن (٢٧االتفاقية رقم :    العمل في الموانئ 8

 . ١٠٤-٩٤   انظر الفقرات  9
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 ؛ )نشاط معياري(اإلیدز وعالم العمل / شریةفيروس نقص المناعة الب )ب(

 ). مناقشة عامة(المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق  )ج(

 : مقترحات یتعين دراستها !

فریق العمل المعني بسياسة مراجعة أعمال متابعة (عمل األطفال وحمایة العمال الشباب  )د(
 ؛)المعایير

 لعالمية؛ العمل الالئق في سالسل التورید ا )ه(

 . الحق في اإلعالم والمشورة في سياق إعادة الهيكلة االقتصادیة )و(

 الحریة، إذا آان یرغب في ذلك، في أن یطلب من المكتب أن یدرس ءومن المعلوم أن لمجلس اإلدارة مل .١٠
 مارس /في دورة آذار ، ليقدمهبتفصيل آذلك اقتراحًا ال یرد في القائمة ولكنه یرى أنه یتسم بأهمية خاصة

٢٠٠٧ . 

 جدول أعمال دوراتمقترحات بشأن 
 المؤتمر المقبلة

نوفمبر لتشمل بحث / ، على توسيع نطاق مناقشاته في تشرین الثاني١٩٩٧دأب مجلس اإلدارة، منذ عام  .١١
وعلى حد ما سبقت اإلشارة إليه، . مسائل یمكن التفكير في إدراجها في جداول أعمال دورات المؤتمر المقبلة

  .١٠ناضجة بعد من أجل اتخاذ إجراء فوري بشأنهاذه المقترحات ال تبدو ه

 في هذا السياق لكي ٢٠٠٥نوفمبر / وقد جرى تحدیث المقترحات الثالثة التي قدمت في شهر تشرین الثاني .١٢
 : وهي تتناول المواضيع التالية. قيد البحثتأخذ في االعتبار آخر التطورات في الميادین 

 متابعة محتملة الستنتاجات فریق العمل المعني بسياسة مراجعة المعایير؛ : نيتانالسالمة والصحة المه )أ(

 إمكانية إجراء مناقشة عامة؛   :ساعات العمل )ب(

 إمكانية إجراء مناقشة عامة استنادًا إلى نهج متكامل مع مراعاة استنتاجات فریق :العمل في الموانئ )ج(
 . العمل المعني بسياسة مراجعة المعایير

 :  مقترحات أخرى هيةباإلضافة إلى ذلك، أدرجت ثالث .١٣

 متابعة محتملة الستنتاجات فریق العمل المعني بسياسة مراجعة : العمل في النقل البريساعات )د(
 المعایير؛ 

 إمكانية إجراء مناقشة عامة؛  :مناطق تجهيز الصادرات )ه(

إمكانية إجراء مناقشة عامة تراعي :  ویتهافي مجال منع النزاعات المهنية وتساالتجاهات الجدیدة  )و(
 . استنتاجات فریق العمل المعني بسياسة مراجعة المعایير

وعلى ضوء هذه المقترحات، قد یرغب مجلس اإلدارة بال شك في أن یزود المكتب بتوجيهات تتناول  .١٤
تقدم في إعداد هذه إلحراز  إجراؤهااألولویات التي یتعين تحدیدها وأعمال البحوث الجدیدة التي یتعين 

 . المقترحات مع مراعاة الوقت والموارد الالزمة لذلك

 

 .   والجزء الثالث٨٧-٨٣   انظر الجزء الثاني، الفقرات  10
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وإعداد البنود التي یمكن ) ٢٠٠٩(وتوخيًا لوضع جدول أعمال دورة مؤتمر العمل الدولي الثامنة والتسعين  .١٥
 : ن مجلس اإلدارة مدعو إلى القيام بما یليفإأن تدرج في جدول أعمال دورات المؤتمر المقبلة، 

 بحث المقترحات بشأن جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي، الواردة في هذه الوثيقة؛  )أ(

، )٢٠٠٧مارس / آذار (٢٩٨ المقترحات التي ینبغي أن تخضع لبحث أآثر تعمقًا في دورته اختيار )ب(
 ؛ )٢٠٠٩(التي سيحدد خاللها جدول األعمال النهائي لدورة مؤتمر العمل الدولي الثامنة والتسعين 

بيان المقترحات األخرى التي قد یجدر التعجيل في أعمال البحوث والمشاورات المتعلقة بها من أجل  )ج(
 . دورات المؤتمر الالحقة

مقترحات بشأن جدول أعمال دورة المؤتمر  -الجزء األول 
 )٢٠٠٩(الثامنة والتسعين 

 مقترحات مدروسة  -ألف 

 الحمایة االجتماعية / العمالة

  الديمغرافي الجديد لحماية االجتماعية في السياقالعمالة وا - ١
 )مناقشة عامة استنادًا إلى نهج متكامل(

 ملخص
ترسم شيخوخة السكان وانخفاض معدالت الخصوبة معالم السياق الديمغرافي الجديد للقرن الحادي والعشرين 

حياة عملية أطول في حين انخفض إن هذا المتوسط العمري األطول لم تصاحبه في آثير من البلدان . إلى حد آبير
 وهذا ما يشكل تهديدًا لالستمرارية المالية في الميزانيات العامة وخطرًا على أن ،متوسط األعمار التقاعدية الفعلية

ويتعرض عدة أشخاص من آبار السن الراغبين في العمل لمدة أطول، إلى . يغدو الكبار في السن مستبعدين اجتماعيًا
وفي الوقت الذي آثر فيه النقاش عن أثر الشيخوخة على .  على ترك سوق العمل في وقت مبكرالتمييز ويرغمون

يظل عدد آبير من النساء والرجال عاطًال : تمويل الضمان االجتماعي فإن هذه المناقشة تخفي قضية هامة أال وهي
. منظم ومساهمته في نظم المعاشاتوغير نشط أو يعمل في االقتصاد غير المنظم بدًال من استخدامه في االقتصاد ال

ويعد تعزيز العمل الالئق أفضل طريقة لضمان توفير الحماية االجتماعية للجميع، والسماح للفئات األآبر سنًا 
وإن هذا األمر ضروري بالنسبة للبلدان النامية حيث يشكل فقر المسنين شاغًال . بإمكانية البقاء نشطة لوقت أطول

ويتعين إيجاد ُسبل لتوسيع نطاق . طيع سوى عدد ضئيل من الكبار في السن تحمل أعباء التقاعدمتزايدًا وحيث ال يست
 . الضمان االجتماعي في هذه البلدان

وتستطيع منظمة العمل الدولية االضطالع بدور رئيسي في استحداث استراتيجيات ابتكارية بغية رفع هذه 
وُيقترح إجراء مناقشة عامة باالستناد إلى نهج متكامل . ة الئقة ومنتجةالتحديات وتسهيل تمديد الحياة العملية في عمال

لوضع خطة عمل فعلية تشمل صكوك منظمة العمل الدولية وأنشطتها البحثية والتعاون التقني وغير ذلك من وسائل 
وسيساهم . نشطةالعمل التي من شأنها اإلسهام في تعزيز السياسات واالستراتيجيات لضمان شيخوخة الئقة ومأمونة و

 . االقتراح في تحقيق األهداف االستراتيجية األربعة أثناء تطرقه بصفة خاصة إلى أهداف العمالة والحماية االجتماعية

 االتجاهات المعاصرة

یزداد سكان العالم تشيخًا، وتشهد معدالت الخصوبة انخفاضَا في حين یعيش الناس لفترات أطول، وال یقتصر  .١٦
أضف إلى ذلك أن أجياًال آثيرة ولدت . بلدان المتقدمة فحسب، بل یطال غالبية البلدان الناميةهذا األمر على ال

 أن یزید عدد ٢٠٥٠ و٢٠٠٥ویتوقع بين . قبل انخفاض مستوى الخصوبة، تبلغ اآلن سن الشيخوخة
رب  مليون إلى ما یق٦٧٢ سن الستين مقدار ثالثة أضعاف من حوالي  ویتجاوزوناألشخاص الذین یصلون
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 العجز الدیمغرافي الناشئ عن ذلك إلى انخفاض مستویات المعيشة يوقد یفض. ١١ مليار شخص١٫٩من 
 .والحمایة االجتماعية

فخالل السنوات . ١٢ویشيخ السكان في البلدان ذات الدخل المنخفض بسرعة تفوق البلدان ذات الدخل المرتفع .١٧
، ومن ١٣نين في هذه البلدان بنسبة أربعة أضعاف عدد السكان المسیزیدالخمسين القادمة، من المتوقع أن 

ویفضي القصور في الحمایة االجتماعية أو انعدامها . المتوقع أن تزداد تبعية الشيخوخة بنسبة ثالثة أضعاف
إلى دفع األشخاص المسنين إلى العمل في القطاع غير المنظم، وقد بات فقر المسنين مشكلة یتزاید القلق 

 .حيالها

ویتعرض العمال المسنون للتمييز وغالبًا . ستطالة العمر في البلدان الصناعية بحياة عملية أطولولم تترافق ا .١٨
ما یرغمون على االنسحاب المبكر من سوق العمل أو االنتقال إلى وظائف منخفضة الجودة یستخدمون فيها 

. مالية لنظم الحمایة االجتماعية، تواجه البلدان هموم االستمراریة النفسه وفي الوقت. قدرًا أقل من إمكانياتهم
 توجد فيه أسباب وجيهة تدعو إلى زیادة معدالت النشاط، ثمة معوقات واضحة أمام تغيير السياسات حينففي 

 . ویبقى تعزیز العمالة الشغل الشاغل. والممارسات

خلف هذا األمر وی. ویعني تدني معدالت الخصوبة انخفاض عدد الوافدین الشباب إلى القوى العاملة الوطنية .١٩
وقد سبق أن أفضى تشيخ . انعكاسات هامة تتناول تدفقات الهجرة للوفاء باحتياجات سوق العمل غير المستوفاة

السكان وارتفاع معدالت مشارآة المرأة إلى طلب آبير على هجرة عمال الرعایة الصحية والرعایة المنزلية 
ومن غير المحتمل أن تقبل البلدان .  الميدان االقتصادي البلدان األعضاء في منظمة التعاون والتنمية فيإلى

المتقدمة أو البلدان النامية المستویات المقدرة من الهجرة الوافدة المطلوبة لتعویض معدالت االنخفاض في 
وعلى الرغم من ذلك، تؤدي الزیادات الحتمية في الهجرة الوافدة إلى إثارة قضایا . السكان وفي القوى العاملة

 .رار بالمؤهالت وإدماج المهاجرین ومنع التمييز ضد العمال المهاجریناإلق

اإلیدز مشاآل خاصة بالنسبة / وفي بعض البلدان منخفضة الدخل، أثار وباء فيروس نقص المناعة البشریة .٢٠
لألشخاص المسنين، إذ أوجد بصورة خاصة دورًا جدیدًا هو دور مقدم الرعایة وجدد دور األهل وأضاف 

وفي الوقت ذاته، بات األشخاص المسنون مضطرین للدخول إلى سوق العمل أو للعودة إليه . عيةعبء التب
وهم یواجهون التمييز في مجال الحصول على المعلومات . مجددًا لالستعاضة عن الدخول األسریة المفقودة

اد للفيروسات الرجعية، المتعلقة بالوقایة من فيروس نقص المناعة البشریة واالختبار والمشورة والعالج المض
إن انعدام الدعم والرعایة لمقدمي الرعایة وفقر . آما یعانون من التمييز في بحثهم عن العمل وفي مكان العمل

اإلیدز وعوز األشخاص المسنين الذین یفقدون الدعم / األسر المعيشية المعایشة لفيروس نقص المناعة البشریة
 . رز الحاجة إلى التصدي للعمالة بوصفها السبيل األول واألخير للبقاءویكسبون المعالين في الوقت ذاته، یب

 استجابة منظمة العمل الدولية

تقوم استجابة منظمة العمل الدولية بصورة رئيسية على البحث والتوعية والتعاون في بذل الجهود الدولية وفي  .٢١
 .  غير موجود عمليًاأما التعاون التقني الموجه إلى العمال المسنين فهو. وضع المعایير

 البحوث والتعاون الدولي

ونوقش . دأبت منظمة العمل الدولية منذ أوائل التسعينات على العمل في مجال وضع استخدام العمال المسنين .٢٢
 لسنتي العمالة العالمية وتقریري ١٩٩٥ لعام تقریر العمل العالميموضوع تقدیم التدریب للعمال المسنين في 

ت منظمة العمل الدولية مع حكومتي ألمانيا واليابان في تنظيم مؤتمر رفيع المستوى وشارآ. ٢٠٠١ و١٩٩٨
بودابست، تشرین (بشأن الحوار االجتماعي والشيخوخة في البلدان المرشحة لالنضمام إلى االتحاد األوروبي 

 ).  ٢٠٠٢نوفمبر / الثاني

 

 .http://esa.un.org ٢٠٠٤   شعبة السكان في األمم المتحدة، التوقعات السكانية العالمية، مراجعة عام  11

، وهي ورقة "تحدي العمالة والحمایة االجتماعية: مجتمع شامل للسكان الكبار في السن: "في" سرعة التشيخ "٢ول    انظر الجد 12
 . ٢٠٠٢أسهمت بها منظمة العمل الدولية في الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، مدرید، إسبانيا، 

13    www.un.org/ageing/coverage/pr/socm3.htmالمرجع نفسه"سرعة التشيخ "٢ انظر أیضًا الجدول ؛ ، . 
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. ١٤)٢٠٠٢أبریل / مدرید، نيسان(ية للشيخوخة وشارآت منظمة العمل الدولية بنشاط في الجمعية العالمية الثان .٢٣
وشارآت منظمة . وقد اعتمدت الجمعية خطة عمل مدرید الدولية المتعلقة بالشيخوخة وإعالن مدرید السياسي

 وما زالت تشارك في ١٥)٢٠٠٢سبتمبر / برلين، أیلول(العمل الدولية أیضًا في المؤتمر الوزاري للشيخوخة 
 . ١٦ینأعمال متابعة هذین المؤتمر

ومسألة الشيخوخة وردت أیضًا على جدول أعمال االجتماع اإلقليمي األوروبي السابع لمنظمة العمل الدولية  .٢٤
ویتضمن التقریر المقدم إلى هذا االجتماع فصًال مخصصًا لمسائل ). ٢٠٠٥فبرایر / بودابست، شباط(

 . ١٧الشيخوخة وسوق العمل وإصالح نظم التقاعد

 لمسنونمعايير العمل والعمال ا

وتحدد . تنطبق االتفاقيات ذات الصلة بحقوق العمال األساسية على جميع العمال بصرف النظر عن سنهم .٢٥
 توصيات عدة

أما الصك الوحيد الذي یتناول بصورة .  العمال المسنين آمجموعة ذات احتياجات خاصة١٨
 هذا ١٩ث مجلس اإلدارةوقد بح). ١٦٢رقم  (١٩٨٠محددة العمال المسنين فهو توصية العمال المسنين، 

 . وتقرر اإلبقاء على الوضع الراهن بشأنه٢٠٠٠نوفمبر / الصك في تشرین الثاني

وفيما یتعلق بالضمان االجتماعي، تشمل الصكوك الرئيسية الجزء الخامس من اتفاقية الضمان االجتماعي  .٢٦
رقم  (١٩٦٧وخة والورثة، ، فضًال عن اتفاقية إعانات العجز والشيخ)١٠٢رقم  (١٩٥٢، )المعایير الدنيا(

هذه مجلس اإلدارة وقد بحث ). ١٣١رقم  (١٩٦٧وتوصية إعانات العجز والشيخوخة والورثة، ) ١٢٨
 المناقشة العامة التي جرت وعلى ضوءالصكوك على ضوء المشاورات المعقودة بشأن الضمان االجتماعي 

ودعا . واعتبرت مواآبة للعصر) ٢٠٠١(لي في هذا الصدد في الدورة التاسعة والثمانين لمؤتمر العمل الدو
 . ٢٠مجلس اإلدارة المكتب إلى أن یقدم المساعدة التقنية بشأن هذه الصكوك بما في ذلك نشر المعلومات

مواآبة للعصر هي األخرى، في حين جرت ) ١٤٢رقم  (١٩٧٥واعتبرت اتفاقية تنمية الموارد البشریة،  .٢٧
) ١٩٥رقـم  (٢٠٠٤ستعيض عنها بتوصية تنمية الموارد البشریـة،  وا المرفقة بها١٥٠مراجعة التوصية رقم 

 ). ٢٠٠٤یونيه / حزیران(التي اعتمدت في الدورة الثانية والتسعين لمؤتمر العمل الدولي 

في (وفيما یتصل بتكافؤ الفرص، ال یرد السن بين األسباب التي یحظر التمييز على أساسها في اتفاقية التمييز  .٢٨
 بلدًا أدرجت السن بين األسباب المحظورة للتمييز ٣٥، إال أن زهاء )١١١رقم  (١٩٥٨، )نةاالستخدام والمه
 . في تشریعاتها

لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملة قضية ) غير الملزم(وتضمن مشروع اإلطار متعدد األطراف  .٢٩
المقابلة تحليًال دوریًا لسوق العمل لتقييم وتقترح المبادئ التوجيهية . االتجاهات الدیمغرافية في مبدئه الخامس

 

، "قضایا العمالة والحمایة االجتماعية: مجتمع شامل للسكان الكبار في السن"   قدمت منظمة العمل الدولية التقریر المعنون  14
 ).٢٠٠٢مارس / آذار (GB.283/ESP/5الوثيقة 

   اعتمد المؤتمر استراتيجية التنفيذ اإلقليمية لخطة عمل مدرید الدولية المتعلقة بالشيخوخة وإعالن برلين الوزاري، على  15
 .www.unece.org/ead/pau/age/conf2002frame.htm: العنوان

/ وخة، مالطة، تشرین الثاني   اجتماع فریق الخبراء بشأن طرائق استعراض وتقييم خطة عمل مدرید الدولية المتعلقة بالشيخ 16
 .٢٠٠٤أبریل /  مدرید، نيسان،؛ اجتماع فریق الخبراء بشأن مؤشرات الشيخوخة٢٠٠٣نوفمبر 

، GB.292/5: الوثيقة). ٢٠٠٥فبرایر /  شباط١٨-١٤بودابست، (انظر تقریر واستنتاجات االجتماع اإلقليمي األوروبي السابع     17
 . ٢٠٠٥مارس / ، جنيف، آذار٢٩٢الدورة 

؛ توصية السالمة )١٦٩رقم  (١٩٨٤، )أحكام تكميلية(؛ توصية سياسة العمالة )١١٥رقم  (١٩٦١   توصية إسكان العمال،  18
 . ٣-٤، الفقرة )١٩٢رقم  (٢٠٠١والصحة في الزراعة، 

، ٢١، صفحـة GB.279/LILS/WP/PSR/4   في سياق أعمال الفریق العامل المعني بسياسة مراجعة المعایير، انظر  19
 . GB.279/LILS/3و

 . GB.283/LILS/5(Rev.) وGB.282/LILS/WP/PRS/3 :     انظر 20
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األثر بعيد األمد الذي تخلفه االتجاهات الدیمغرافية، وال سيما الشيخوخة والنمو السكاني، على الطلب على اليد 
 . العاملة وعرضها

 االتجاهات المقترحة

ى دخل تقاعدي آمن من منظور السياسة الكلية، یعتبر تعزیز العمالة أفضل سبيل لضمان حصول الناس عل .٣٠
وینبغي إیالء االهتمام إلى تحدید سياسات سوق العمل للعمال المسنين، بما . عندما یحين وقت ترآهم الخدمة

ویعتبر اتخاذ تدابير تكميلية من قبيل التدابير المتصلة بتنمية . في ذلك االنتقال التدریجي والمرن إلى التقاعد
وتعتبر التدابير الرامية إلى مكافحة التمييز على أساس . مرًا هامًاالمهارات ضمن إطار التعلم المتواصل، أ

السن واألنماط المقولبة، مشفوعة بایالء اهتمام خاص للنساء المسنات، أمرًا حاسمًا آذلك، وتتسم أي مبادرات 
 . یتخذها أصحاب العمل بأهمية خاصة

رتفع تحدي ضمان استدامة نظم الحمایة وفيما یتعلق بالضمان االجتماعي، تواجه البلدان ذات الدخل الم .٣١
ویتمثل التحدي الرئيسي بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل في مد نطاق تغطية الضمان االجتماعي . االجتماعية

ليشمل المجموعات األآثر استضعافًا، وال سيما المجموعات في االقتصاد غير المنظم، آما یتمثل في ضمان 
وفي عدد من البلدان منخفضة الدخل، ثمة حاجة إلى التصدي . ٢١رجال المسنيندخل لعدد متزاید من النساء وال

الحتياجات الدخل والحمایة لدى األشخاص المسنين الذین یفقدون دعم أوالدهم بسبب اإلیدز ویبدأون من جدید 
م من القيام بدور األهل ویتحملون أعباء األسرة وهم شيوخ وأقل مهارة وفي وضع أقل مؤتاة مقارنة بغيره

وتحدیات التغير الدیمغرافي . وینبغي إیالء اهتمام خاص لسبل حصول النساء على الضمان االجتماعي. العمال
مشترآة بين جميع البلدان وإن آان لكل منها أولویات مختلفة واستراتيجيات مختلفة للتصدي لها بهدف تقویة 

 . ٢٢التغير الهيكلي وتعزیز النمو االقتصاديدور الضمان االجتماعي آعامل إنتاجي في تشجيع العمالة وحفز 

وهناك شاغل آخر إزاء هجرة االستبدال باالستناد إلى سببين رئيسيين هما الظروف التي تتم الهجرة فيها  .٣٢
إن وضع العمال . والعواقب متوسطة وبعيدة األجل بالنسبة على السواء لبلدان األصل وللبلدان المستقبلة

ج نطاق الحمایة االجتماعية ویحرمون بذلك من فرص الوصول إلى نظم التقاعد المهاجرین الذین یقعون خار
وینبغي بحث نطاق وحدود هجرة االستبدال للتصدي . وإلى الخدمات الصحية المالئمة، إنما هو مثار قلق آبير

 السلبية فإلى أي مدى یمكن للهجرة الوافدة أن تخفف من بعض اآلثار. آلثار االتجاهات الدیمغرافية الجدیدة
 للتشيخ الدیمغرافي؟ وأي السياسات ینبغي وضعها لتحسين إدماج المهاجرین، وال سيما الشباب منهم؟

وبّينت أمثلة من بعض البلدان أن توفير أمن الدخل األساسي للسكان المسنين أمر قابل للتحقيق بالنسبة للبلدان  .٣٣
 یعود بالنفع على قدم المساواة على األجيال منخفضة الدخل آذلك وأن من شأن تحسين ُسبل عيش المسنين أن
 . اإلیدز/ الشابة، وال سيما في البلدان المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشریة

وأخيرًا، یتطلب توفير بيئة عمل مناسبة للعمال المسنين أن یولى اهتمامًا خاصًا، بما في ذلك إزالة الظروف  .٣٤
 .  تهدد قدرتهم على العملغير اآلمنة أو غير الصحية أو أي ظروف أخرى

وتوخيًا لمساعدة الهيئات المكونة على إعداد استراتيجيات مناسبة وفعالة، من المقترح بالتالي إجراء مناقشة  .٣٥
 .عامة ترآز على وضع نهج شامل ومتكامل یتضمن اإلجراءات واالعتبارات الموجزة أعاله

دراسة استقصائية تشمل جميع مناطق العالم بغية جمع وإعدادًا للمناقشة، تزمع منظمة العمل الدولية استهالل  .٣٦
معلومات شاملة ومحدثة عن وضع سوق العمل بالنسبة للعمال المسنين وعن السياسات التي تعيق تحسين 

ومن شأن هذا األمر أن یوفر قاعدة معارف سليمة لتقاسم أفضل الممارسات فيما بين . استخدامهم أو تشجعه
 . البلدان

 النتائج الممكنة التي یخلص إليها المؤتمر هي خطة عمل تشمل تقدیم الخدمات االستشاریة وقد تكون إحدى .٣٧
والتعاون التقني واألعمال البحثية والتحليلية مع الترآيز على نشر األمثلة الحسنة وتشجيع معایير العمل ذات 

شجيع سياسات تضمن الصلة لمنظمة العمل الدولية فضًال عن وسائل عمل أخرى من شأنها أن تسهم في ت

 

 .٦ و٢، مكتب العمل الدولي، جنيف، الفصالن ٢٠٠٠تقریر العمل العالمي     21

 . GB.294/ESP/4:  انظر الوثيقة    22
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وقد یرغب المؤتمر في الترآيز على طریقة معالجة برنامج العمالة العالمي لقضایا . شيخوخة الئقة وآمنة
 .العمالة

 استنتاج

ویتطلب هذا األمر . إن العمالة المنتجة والالئقة هي أقوى أداة للمحافظة على الحمایة االجتماعية ومد نطاقها .٣٨
بيل النهوض بحقوق العمل للعمال المسنين من خالل عدة أمور، منها مكافحة التمييز اتخاذ تدابير تكميلية من ق

. ویضطلع الحوار االجتماعي بدوٍر حاسم في وضع وتنفيذ سياسات تستهدف العمال المسنين. على أساس السن
لعمال المسنين، وبالنسبة ل. وتتصل جميع هذه التدابير باألهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل الدولية

تعني الدعائم األربع لبرنامج العمل الالئق فرصة للبقاء جزءًا نشطًا في االقتصاد والمجتمع في ظروف 
 . تسودها الكرامة والحریة والعدالة واألمن

ویمكن لمثل هذه المناقشة أن تكون . ولعل األوان قد حان بالتالي ألن یتصدى المؤتمر للقضایا المذآورة أعاله .٣٩
وسيكون هذا األمر متمشيًا آذلك مع القرار الذي . ة قاعدة ألنشطة منظمة العمل الدولية في المستقبلبمثاب

المنظمات "، والذي یطلب إلى ٢٣اعتمدته الجمعية العامة بشأن متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة
إدراج الشيخوخة ضمن إجراءاتها القيام حسب االقتضاء، ب"  ١": والهيئات التابعة لمنظومة األمم المتحدة

الرامية إلى بلوغ األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليًا، بما فيها تلك الواردة في إعالن األلفية، وال سيما الهدف 
إدراج مسألة الشيخوخة، بما في ذلك هذه المسألة من منظور جنساني، في  " ٢"المتعلق بالقضاء على الفقر؛ 

 ". برامج عملها

أن مناقشة مرآزة على نهج متكامل أن تقدم للهيئات المكونة رؤیة عالمية عن درایة منظمة العمل ومن ش .٤٠
 . الدولية ووسائل التدخل لدیها وتسهل في الوقت ذاته وضع استراتيجية متماسكة

 الحمایة االجتماعية

  اإليدز وعالم العمل/ فيروس نقص المناعة البشرية - ٢
 )وضع المعايير(

 ملخص
اإليدز هو قضية من قضايا مكان العمل ولكن / مسلم به على نطاق واسع أن فيروس نقص المناعة البشريمن ال

وقد جرى حتى يومنا هذا .  ال يزال يمثل تحديًا- بما في ذلك حماية حقوق العمال -تنفيذ سياسات فعالة لعالم العمل 
. ف الدول األعضاء، بما في ذلك سن التشريعاتتطبيق مجموعة من االستجابات السياسية على مكان العمل في مختل

وقد آان العديد منها فعاًال على الصعيد المحلي ولكن يمكن التمسك بأن من شأن معيار عمل دولي بشأن فيروس نقص 
م  أآثر اتساقًا وتنسيقًا وأن يعزز المبادئ الرئيسية التي تقوًااإليدز، من قبيل اتفاقية، أن يضمن نهج/ المناعة البشري

عليها مدونة منظمة العمل الدولية وأن يحمي ويعزز حقوق المصابين، وأن يقدم المساعدة ألصحاب العمل وللمنشآت 
 . اإليدز في عالم العمل وإدارتها وتخفيفها/ لمواجهة التكاليف الناشئة عن فيروس نقص المناعة البشرية

 مقدمة 

 فيروس نقص  لقضيةجابات القانونية والسياسيةیهدف هذا النص إلى تقدیم لمحة عامة وجيزة عن االست .٤١
اإلیدز في عالم العمل وبحث ما إذا آانت برامج مكان العمل ستتعزز وما إذا آان سيتم / المناعة البشریة

. القضاء على نحو أسرع على التمييز إذا توفر معيار عمل دولي لدعم وضع وتنفيذ سياسة خاصة بمكان العمل
ى التشریعات الوطنية والدولية القائمة فضًال عن األسباب الداعية إلى اعتماد معيار ویلقي هذا النص نظرة عل

 . جدید

 

 للشيخوخة،  الثانيةمتابعة الجمعية العالمية. A/58/498 [(58/134(بشأن تقریر اللجنة الثالثة [   قرار اعتمدته الجمعية العامة  23
 .٢٠٠٤ینایر /  آانون الثاني٢٦
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 اإليدز/ أثر فيروس نقص المناعة البشرية

 .٢٤ مليون شخص في أنحاء العالم ممن یعانون من فيروس نقص المناعة البشریة٣٩هناك ما یقرب من  .٤٢
. ٢٥ مليون هم من المشارآين في القوى العاملة٢٥مل و مليون شخص منهم في سن الع٣٦ علىوهناك ما یزید 

 فضًال عن إمكانيات -وتشكل االنعكاسات من حيث عرض اليد العاملة واإلنتاجية والدخل والحقوق في العمل 
بشأن قضية األساس الذي تنطلق منه اإلجراءات المستدامة لمنظمة العمل الدولية  -استجابة مكان العمل 
 . اإلیدز في عالم العمل/ البشریةفيروس نقص المناعة 

اإلیدز مرض معٍد ینتقل بصورة رئيسية عن طریق الجنس أو نتيجة / ولما آان فيروس نقص المناعة البشریة .٤٣
ن هذا األمر یؤدي إلى التشهير والتمييز إ، ف)مثل استخدام العقاقير بالحقن(أنواع أخرى من السلوك الشخصي 

قوى العاملة وعلى جميع األشخاص في سن العمل آبير وال سيما في أشد وأثر ذلك على ال. فضًال عن الرفض
اإلیدز، إذ یتسبب بمرض العمال ووفاتهم، یؤدي إلى / فوباء فيروس نقص المناعة البشریة. البلدان تأثرًا

 العاملة ویعتبر فقدان رأس المال البشري تهدیدًا مباشرًا ألهداف القوىتخفيض مخزون مهارات وخبرة 
اإلیدز یخلف أثرًا غير / آما أن فيروس نقص المناعة البشریة. ال الفقر وتحقيق التنمية المستدامةاستئص

/ ویصبح األطفال مستضعفين بسبب فيروس نقص المناعة البشریة. متناسب على األطفال والنساء والشباب
إلى إخراج صغار األطفال  یحرمهم من رعایة أهلهم وتوجيههم، وغالبًا ما یؤدي فهو: اإلیدز وذلك بطریقتين

. آما أن المخاطر المرتبطة باالستغالل الجنسي لألطفال آبيرة بدورها.  العمل عالم إلىإدخالهممن المدرسة و
من الرجال نتيجة لحاالت وفي معظم البلدان المتأثرة، تحمل النساء فيروس نقص المناعة البشریة بأعداد أآبر 

ته، یقع عبء رعایة أعضاء األسرة المرضى بثقل أآبر على آاهل النساء وفي الوقت ذا. التفاوت بين الجنسين
 بل یقلل آذلك من الوقت المتاح للعمل في السياق المنظم أو نوالفتيات وهو أمر ال یزید فقط من أعباء عمله
 . للقيام بمهمات أخرى قد تكون أساسية للبقاء

 الصعيد الدولي من المحتمل أن یكون فيروس نقص  لسائر األمراض المعدیة، فعلىخالفًاعالوة على ذلك، و .٤٤
تتح  العالمية، ما لم العاملةلقوة ل  تهدیدًایشكل في سن العمل ومن ثم للراشدین اإلیدز مهلكًا/  البشریةالمناعة

یعتبر لبعض مجموعات العمال، بالنسبة و.  العمال على وجه السرعةأمام جميععالج ال فرص الحصول على
، لكنه یمثل خطرا لكل العمال، بما في ذلك تلك ًا مهنيًااإلیدز مرض/ عة البشریةفيروس نقص المنا

 مباشرة الذین یتعرضون العمال إالتصيب ال  لألمراض المهنية األخرى التي خالفًاوبالتالي . المجموعات
لنطاق  اإلیدز على ا/إلى حد ما لفيروس نقص المناعة البشریةألخطار مهنية محددة، فكل العمال عرضة 

برز ذلك ین إ في سن العمل، فراشدیناإلیدز مرض یهدد ال/  البشریةوبما أن فيروس نقص المناعة .العالمي
.  بيئة ال تتسم بالتمييزتطبق في ترتكز على مكان العمل و،نجاعة وجود استراتيجية للوقایة والرعایة والدعم

 نقص المناعة ساسا في نزع عار فيروس العمل أن یلعب دورا حمكانویمكن لنهج قائم على الحقوق في 
 .بسبب تأثيره المحتمل على المجتمع عمومًا، على األقل اإلیدز/ البشریة

 اإليدز/  البشريةفيروس نقص المناعةلالتصدي 

في أوائل الثمانينات، أدرك العدید من البلدان أن : اإلیدز من خالل التشریعات/ التصدي لفيروس نقص المناعة .٤٥
وفي بعض الحاالت، تم تنقيح . لوباء یحتاج إلى إطار تشریعي، وخصوصا في التصدي للتمييزالتصدي لهذا ا

 التي تتعلق بالتمييز إلدراج اإلشارة إلى فيروس نقص المناعةتلك بعض التشریعات الموجودة وال سيما 
ل المثال على سبي ( الطوعية منها،كاإلیدز؛ وفي بعض الحاالت األخرى تم صياغة بعض الصكو/ البشریة

واإللزامية )  وما إلى ذلك على مستوى المنشأةمدونات واالتفاقات الجماعية والالمدونات والمبادئ التوجيهية
 المبادئ التوجيهيةوتشتمل الصكوك الدولية ذات الصلة على ).  التشریعات،على سبيل المثال (على السواء
التوجيهات بشأن ترد و، ٢٦ یدز وحقوق اإلنساناإل/  البشریة بشأن فيروس نقص المناعة١٩٩٦الدولية لعام 

 نقص المناعة  المعني بفيروس المشترك األمم المتحدةبرنامجصادر عن دور القوانين بوجه عام في آتيب 
. اإلیدز وحقوق اإلنسان/  البشریةفيروس نقص المناعةخاصة بللمشرعين بشأن قوانين  اإلیدز،/ البشریة

 

، اإلیدز على الصعيد العالمي تقریر عن وباء: اإلیدز/    برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشریة 24
٢٠٠٦. 

 :     أنظر 25
ILO: HIV/AIDS and work: Global estimates, impact on children and youth response 2006, forthcoming. 

 .E/CN.4/1997/37   تقریر األمين العام للجنة حقوق اإلنسان، وثيقة األمم المتحدة   26
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اإلیدز / األمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشریة وبرنامج ٢٧ وزودت منظمة الصحة العالمية
 . اإلرشاد السياسي بشأن تشریعات الصحة العامة،منظمة العمل الدوليةالصادرة عن وتشریعات العمل 

 إجراءات منظمة العمل الدولية بشأن فيروس
 اإليدز/  البشرية نقص المناعة

 ًا بشأن مؤتمر العمل الدولي باإلجماع قراراعتمد، )٢٠٠٠ هیوني/ زیرانح (منة والثمانينا الثأثناء الدورة .٤٦
 في ة األساسي توسيع قدرات منظمة العمل الدوليه وهدف،اإلیدز وعالم العمل/  البشریةفيروس نقص المناعة
 تابع ،اإلیدز وعالم العمل/  البشریة برنامج بشأن فيروس نقص المناعةيءنشُأو. التصدي لهذا الفيروس

 الجهود العالمية المبذولة في فيمكان العمل إدماج  بغية ٢٠٠١فبرایر  / في شباط،منظمة العمل الدوليةل
األمم المتحدة المعني بفيروس نقص  برنامج هي جهود یقودها و،اإلیدز/ فيروس نقص المناعة البشریةمكافحة 

ولية التقليدیة ومن ؤ من المستوجيهات دوليةالقاضي بوضع قرار الستمد او. اإلیدز/ المناعة البشریة
وضع معایير المبادئ والممارسات بشأن مسائل متعلقة بشواغل في مجال صالحيات منظمة العمل الدولية 

  على تزاید عدد الطلبات من جانب الهيئات المكونة مباشرًاوفي الوقت ذاته، آان ذلك القرار ردًا. العملكان م
فيروس  بحقوق العمال في مواجهة هذه الطلبات متصلةو. هاتلتوجيحصول على المعلومات وامن أجل ال

 الوطنية تاإلیدز، والحاجة إلى التصدي لتأثير الوباء على المنشآت واالقتصادا/ نقص المناعة البشریة
اليد والمنافع العائدة على العمال هي الحالة الصحية في عرض  . الحكومات وأصحاب العملتلمسؤولياو
غيب تهي تجنب تكلفة فوأما المنافع العائدة على أصحاب العمل . العمالةالحفاظ على إلى  ُتعزى قد وةملاالع

.  إلى أدنى حدمنهاوالتقليل  ، األرباح واألسواق واالستثماراتدنيالعمال وخسارة العمال المهرة والتدریب وت
ق المنبثقة من اإلیرادات انفالهي النمو االقتصادي وتحسين خيارات افوأما المنافع العائدة على الحكومات 

 .التنمية المستدامةوجهة إلى الوطنية المحسنة، ومن الطاقات الكبرى لالحتفاظ باالستثمارات الم

اإلیدز /  البشریةفيروس نقص المناعة بالممارسات بشأن ة منظمة العمل الدولية الخاصقد وضعت مدونةو .٤٧
، وآذلك جميع األقاليم الهيئات المكونة في مع  من المشاورات التي استهلتسلسلةوعالم العمل من خالل 

في االستخدام ( التمييز  اتفاقيةمنها على سبيل المثالو األعم،باالعتماد على صكوك منظمة العمل الدولية 
ألنه على وضع صك طوعي وذلك أساسًا في ذلك الوقت  عآان الخيار قد وقو). ١١١رقم  (١٩٥٨ ،)والمهنة
 يثالثاجتماع في   بإجماع اآلراءا واتفق عليهةالمذآورجرت مناقشة المدونة و. رعةتنفيذ على وجه السقابل لل
 في  مجلس اإلدارة رسميًاا، واعتمده٢٠٠١مایو  / أیار٢٢ إلى ١٤من دراستها،  انكبوا على  خبيرًا٣٦ضم 

  .٢٠٠١ هیوني/ حزیران

فة، وعلى وجه الخصوص فيما یتعلق في مناحي مختلللمدونة وجه من أوجه القوة طبيعة االختياریة الوآانت  .٤٨
ا واعتمادها في سياقات تكييفهفتم . من االستخدامات واألوضاعللتكيف مع مجموعة والقابلية بالمرونة 

. االتفاقات الجماعية إلى القوانين الوطنيةب بدءًاجغرافية وثقافية مختلفة وعدیدة، وعلى آل األصعدة 
. العمال بمثابة األساس للسياسات التعاونية والمبادرات العملية أصحاب العمل ومنظماتواستخدمتها منظمات 

 الرامي ، الدولي لنقابات العمال الحرةالتحادا ولمنظمة الدولية ألصحاب العملبين اویحظى اإلعالن المشترك 
 قد و،لغة بأهمية با،" برنامج للمشارآة المستقبلية-يد ب اإلیدز یدًا/  البشریةمحاربة فيروس نقص المناعة"إلى 

عتمده ا ،اإلیدز/  البشریة، وتاله قرار مشترك بشأن فيروس نقص المناعة٢٠٠٣مایو  /تم توقيعه في أیار
 .٢٠٠٣٢٨دیسمبر  /االجتماع اإلقليمي األفریقي العاشر التابع لمنظمة العمل الدولية في آانون األول

 اإلیدز والصكوك القائمة/  البشریةالمناعةفيروس نقص 
/  البشريةالمناعةفيروس نقص دعم عملية مكافحة منظمة العمل الدولية لاألساسية لصكوك الخدم يمكن أن تست

ويشير إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل إلى مشاآل . اإليدز في عالم العمل
ويوجه سياسة د المبادئ األساسية والقضاء على التمييز هو أح). والخاصة(األشخاص ذوي االحتياجات المحددة 

وأبرزت التقارير العالمية التي أعدت .  والمهنةالستخدامإليدز فيما يتعلق باا/  المناعة البشرية صفيروس نقالتصدي ل
القضاء على التمييز ضد األشخاص مجال التحديات المستمرة في بدورها  الدوليةبموجب متابعة إعالن منظمة العمل 

 على وجه الخصوص يذآرمعيار العمل الدولي الوحيد الذي إن . ١اإليدز/ س نقص المناعة البشريةفيروالمصابين ب

 

 اإلیدز،/  البشریةفيروس نقص المناعةدليل الصكوك القانونية التي تعالج مسألة اإلصابة ب:    منظمة الصحة العالمية 27
 WHO/UNAIDS/HLE/97.1 ،١٩٩٧، جنيف. 

 . www.ilo.org/aids :   یمكن اإلطالع على هذا النص على العنوان التالي 28
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 باء  التوجيهيدأأنظر المب ( المعتمدة مؤخرًا،٢٠٠٦ ،اإليدز هو اتفاقية العمل البحري/  البشريةالمناعةفيروس نقص 
لعمل الدولية المسائل ذات الصلة بالتصدي  عدد أخر من معايير اناولويت). ١٠-٣-٤المبدأ التوجيهي باء  و١-٣-٤
 بتنفيذ االتفاقيات والتوصيات عنيةلجنة الخبراء المناولت وت. ٢اإليدز في عالم العمل/  البشريةالمناعةفيروس نقص ل
. العديد من الدراسات االستقصائية العامةفي تعليقاتها وفي اإليدز /  البشريةالمناعةفيروس نقص لقضايا المتعلقة با
 ،)في االستخدام والمهنة(اتفاقية التمييز تثار بصفة شبه حصرية في إطار القضية آانت  ٢٠٠٠ و١٩٩٣بين عامي و

االتفاقيات لكنها أثيرت فيما بعد آذلك في إطار ، و)١٤٩رقم (١٩٧٧ ،اتفاقية العاملين بالتمريضو ،)١١١رقم  (١٩٥٨
الدراسات االستقصائية آما أن .  الكبرىية والقبلية والمزارع العمالة وعمل األطفال والشعوب األصلةالمتعلقة  بسياس

 في عملال والحماية ضد الفصل من العمل بدون وجه حق والعمال المهاجرين وةللجنة بشأن المساواالتي أجرتها االعامة 
العمل وحماية اإليدز في /  البشريةالمناعةالوقاية من فيروس نقص شملت  ، تفتيش العمل- منذ عهد أقربو - الموانئ

 .٣العمال المصابين

، اإليدز على العمالة/  البشريةالمناعةفيروس نقص للتصدي ألثر جرت مناقشة التدابير التي اتخذتها الحكومات و
 ، اتفاقية الحد األدنى للسنموجب الكثير من التعليقات بناولوت). ١٢٢رقم ( ١٩٦٤ ،اتفاقية سياسة العمالةإطار  في

اإليدز /  البشريةالمناعةفيروس نقص  ،)١٨٢ رقم (١٩٩٩ األطفال، عمل أشكال أسوأ اتفاقيةو، )١٣٨رقم  (١٩٧٣
 .آعامل مؤثر في عمل األطفال

 ةعالمي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدوليالتقرير ال، األطفالخاٍل من عمل مستقبل : العمل الدوليكتب م  ١
زمن ؛ ٢٠٠٢ ،، جنيف٩٠الدورة  ،، مؤتمر العمل الدولي)اءب(تقرير األول األساسية في العمل، الوالحقوق بشأن المبادئ 

األساسية في العمل، والحقوق  بشأن المبادئ ةعالمي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدوليالتقرير ال،  في العملةلمساواا
، التقرير هدف في المتناول: األطفالعمل لوضع حد ؛ ٢٠٠٣ ،، جنيف٩١ ةدورال ،، مؤتمر العمل الدولي)اءب(التقرير األول 

مؤتمر ) باء(العالمي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، التقرير األول 
 .٢٠٠٦، جنيف، ٩٥العمل الدولي، الدورة 

 في مكان العمل من خالل العمالة اإليدز/ البشرية المناعةفيروس نقص ل التصدي  بشأنالمبادئ التوجيهية تعدد  ٢
، ١٠٢، ١٢١، ١٦١، ١٦٤، ١٥٤، ٩٨، ١٥٩، ١٥٨، ١١١: ذات األرقام االتفاقيات (Hodges, 2004)وقوانين العمل 

 .  ١٨٧ ،١٥٥، ١٥٠، ١٢٩، ٨١: ذات األرقامصكوك أخرى ذات صلة االتفاقيات تشمل و. ١٧٥، ١٤٣، ٩٧، ١٤٩
، الحماية )١٩٩٩(، العمال المهاجرين )٢٠٠٢(الموانئ في مل الع، )٢٠٠٦(ل دراسات استقصائية بشأن تفتيش العم  ٣

  ).١٩٩٦ (االستخدام والمهنةالمساواة في ، )١٩٩٥(من الفصل التعسفي من العمل 

  الوطنيةفي القوانين والممارساتالمدونة تطبيق 

 على طلبات الدول ها بناًء إليت لغة، وآان العدید من اللغات التي ترجم٤٠حوالي  إلى المدونة تُترجم .٤٩
.  بلدًا٧٠صياغة أو تنقيح القوانين والسياسات واللوائح في أآثر من لرسم معالم واستخدم القانون . المعنية

 :ما یليإلجراءات  السياسية والتشریعية التي اتخذتها الهيئات المكونة على اعض األمثلة تشمل بو

تتناول الهيئات اإلقليمية، تشریعات العمل أو صكوك أخرى  العدید من البلدان وآذلك وضع : القوانين -
الدولية ذات  مستخدمة في ذلك صكوك منظمة العمل ،اإلیدز/  البشریةالمناعةنقص مسألة فيروس 

 األساسي لعدم دأوتشتمل معظمها على المب ،٢٩ا ونطاقها آمراجع أوليةهریفا وتعالمدونةومبادئ الصلة 
تتعلق اإلیدز، / خاصة بفيروس نقص المناعة البشریةعلى أحكام وتحتوي صكوك أخرى . التمييز

واالختبار  الوظيفي وبيئات العمل الصحية والفصل من العمل واألمناالستخدام بشروط وظروف 
ترآز و. ومسائل متعلقة باألجور ووقت العملعقولة اإلقامة الممرافق  واإلیجابية اإلجراءاتسریة والو

 .٣٠الرعایة والدعملى عبقدر أآبر بعض البلدان 

فيروس نقص بشأن یتنامى عدد االجتهادات القانونية في محاآم العمل الوطنية  : قانون السوابق القضائية -
بفيروس لفصل من العمل نتيجة اإلصابة من حاالت ا یعكس العدد المتزاید ممااإلیدز، /  البشریةالمناعة

 .تحسين اإلطار التشریعي عن ، فضًالواألعمال التمييزیةنقص المناعة البشریة 

اعتمدت بليز وغانا واالتحاد الروسي من بين العدید من البلدان األخرى سياسات  : السياسات الوطنية -
إلى حٍد آبير من  ومستلهمة ،اإلیدز وعالم العمل/  البشریةالمناعةبفيروس نقص تعلقة موطنية ثالثية 

 .عتمادالواالتشاور عمليات ي غالب األحيان ف وتسهل منظمة العمل الدولية .أحكام المدونة

 

 بلدًا اتخذت إجراءات ٦٠، وهي تضم حوالي www.ilo.org/aids:    أنظر قاعدة بيانات القوانين والسياسات على العنوان التالي 29
 . تشير إلى مدونة الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدوليةأخرىتشریعية أو إجراءات 

 .   تشمل األمثلة آوستاریكا وجنوب  أفریقيا وزامبيا 30
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بفيروس اعتمد عدد من الهيئات المكونة سياسات متعلقة  :  ومنظمات العمالمنظمات أصحاب العمل -
في آمبودیا في ، ومنها نقابات العمال اه وتنفيذابرامجهلوضع اإلیدز آأساس /  البشریةالمناعةنقص 

أصحاب قام بها اتحاد ، ة لمنظمات أصحاب العمل عبر أفریقياووجدت دراسة استقصائي. اآلونة األخيرة
 منظمة العمل مدونة، بأن أآثر من ثالثة أرباع تلك المنظمات آانت تستخدم ٢٠٠٣العمل في آينيا في 

 .اإلیدز/ ةی البشرالمناعةبفيروس نقص لصياغة سياسات تتعلق الدولية 

و غ واالتحاد الروسي وتوافي بنن والهند وأندونسيالعمال من أصحاب العمل وقادة من عتمد وزراء وا -
/  البشریةالمناعةنقص  بالعمل في مجال فيروس  إعالنات ثالثية لاللتزاموآذلك بعض بلدان الكاریبي 

 .اإلیدز

منطقة ( على الصعيدین اإلقليمي ٣١التعليم والنقل والصحةفي قطاعات  سياسات قطاعية ُأعتمدت -
ویتم إعداد مبادئ توجيهية متعلقة بقطاعات أخرى، منها على . والعالمي) ية الجنوبالكاریبي وأفریقيا

 .لبناءالتعدین وا: سبيل المثال

 في إطار غالبًا، لمدونةمن ات اإلجراءات التي اتخذتها المنشآت استلهم : السياسات على صعيد المنشأة -
 أنشطة التعاون التقنيتقدم  و.وطنية ومبادرات أخرى اتخذها الشرآاء االجتماعيونثالثية سياسات 

لطوعي لتطبيق الاإلرشاد ،  بلدًا٣٠ منشأة في حوالي ٣٠٠أآثر من الدولية، التي تشمل لمنظمة العمل 
 .للمدونة

 خيار معيار دولي

 العامة علىالمتعلقة بالسياسة إلرشاد  تشتمل أبحاث منظمة العمل الدولية ومبادرات ا :معيارالقدرة على إعداد  .٥٠
لى الصعيدین العالمي والقطري بشأن سوق العمل واآلثار االقتصادیة المترتبة على فيروس نقص دراسات ع
، وموجز التشریعات والسياسات واإلجراءات ودراسات قطاعات محددة ومبادئ ٣٢اإلیدز/  البشریةالمناعة
عایة المشترآة وتزود الر .٣٣الطوعي للمدونةلدعم التنفيذ بأنشطة المشاریع ذلك آل وُیستكمل . توجيهية
 الذي دخل حيز ،اإلیدز /برنامج األمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشریةمع العمل الدولية لمنظمة 

هدف تقویة إسهامات عالم ب، المنظمة بإطار تعاوني  یعمل بشكل جيد ٢٠٠١أآتوبر  /التنفيذ في تشرین األول
برنامج دعم  إلى، و حتى اآلنإلى الخبرات والمعارف المكتسبة واستنادًا. لوباءلالعمل إزاء التصدي العالمي 

في مرآز قوي فإن المكتب  والممولين الزمالء، اإلیدز /األمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة البشریة
بفيروس نقص  متعلق اروضع معيب، یتصل المؤتمرأعمال جدول في  لبند مالعمل التحضيري الالزقدیم لت

 .عالم العملمن أجل  اإلیدز /ریةالمناعة البش

. إلیدزا/بفيروس نقص المناعة البشریةبوجه عام بيئة العمال المصابين تحسنت : هار واستخداميغرض المع .٥١
 /فيروس نقص المناعة البشریة متزاید لتعقيدات يوجود وعبفضل   وتسامحًافأصبح مكان العمل أآثر تجاوبًا

 بوجه عام ؛ وهوتزاید في بعض الحاالت بكثرة بل مييز ال یزال موجودًابيد أن، الت.  وخطورة تأثيراتهاإلیدز
الحكومات والشرآاء متسمًا بالرآود ویستدعي من الوضع هذا وأصبح .  ویصعب اقتالعهمستمر بدرجة عالية

بر التدابير المتخذة أآالعدید من وستكون فاعلية . أقوىاتخاذ إجراءات مكافحة ن والمجتمع الدولي ياالجتماعي
دولي یمكن استخدامه آمعيار عالمي معترف به  ثابت في صك مترسخة على نحٍوإذا آانت تلك التدابير 

 : في عالم العملاإلیدز /فيروس نقص المناعة البشریةإلجراءات مكافحة 

 

فيروس  الصحية ومرافقلعالمية بشأن الالمبادئ التوجيهية المشترآة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة ا   تشمل األمثلة  31
 من أجل قطاع التعليم في اإلیدز /فيروس نقص المناعة البشریةوسياسة مكان العمل بشأن ؛ )٢٠٠٥( اإلیدز /نقص المناعة البشریة

 ).٢٠٠٦(الكاریبي 

 العالميعلى الصعيد والتصدي التقدیرات واآلثار :  والعملاإلیدز /فيروس نقص المناعة البشریة   أنظر، على سبيل المثال،  32
 التقدیرات واآلثار والتصدي على الصعيد العالمي:  والعملاإلیدز/فيروس نقص المناعة البشریةو، )٢٠٠٤مكتب العمل الدولي، (
 ).مكتب العمل الدولي، مرجع سابق(

 ).٢٠٠٦مكتب العمل الدولي،  (الحفاظ على الحياة وحمایة الوظائف   أنظر، على سبيل المثال،  33
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 تقوي الحوار يعملية صياغة معيار هي عملية بناءة في حد ذاتها وتساعد على إذآاء الوعي، وه -
فيروس نقص الهيئات المكونة الثالثية التي تدعم الكفاح ضد لدى وتعزز الشعور بالملكية االجتماعي، 

 .اإلیدز /المناعة البشریة

الحافز األدبي واالستراتيجي آل األطراف الفاعلة الثالثية ویعزز یشرك صراحة إعداد ووجود معيار  -
 .جراءات مكان العملإل

 في عالم العمل إلى اتساق وتنسيق اإلیدز /ص المناعة البشریةفيروس نقیؤدي معيار دولي للعمل بشأن  -
بين اإلنصاف ، ویحسن اإلیدز/ لفيروس نقص المناعة البشریةآبر في طرق التصدي الوطنية العدیدة أ

 .العمال في آل أنحاء العالم

رق طتقویة من یزید سيساعد اعتماد صك دولي في حشد الموارد على الصعيدین الوطني والدولي و -
 .اإلیدز/ لفيروس نقص المناعة البشریةالتصدي الوطنية 

في عالم العمل لالستفادة من طاقات األساسية نه حان الوقت لألطراف الفاعلة أثمة تزاید في اتفاق اآلراء على  .٥٢
وضمن المنظمة، . معيار عمل دولي جدید، التي یتضمنها اإلیدز /فيروس نقص المناعة البشریةالتصدي لوباء 

والمناقشات المتعلقة ) أنظر اإلطار (والتوصيات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقياتوة على مداوالت وعال
 ٣٤ن مجموعة العمالإف  الخبراء،واجتماعاتواالجتماعات اإلقليمية، بهذا الموضوع في مجلس اإلدارة، 

 .عالم العملو یدزاإل /فيروس نقص المناعة البشریةذآرت تأیيدها لصك دولي جدید محتمل بشأن 

للتضامن عن طریق اعتماد تدابير من شأنها التزامًا متزایدًا  في عالم العمل ة األساسيةاألطراف الفاعلتبين و .٥٣
یتصدى وفي الوقت ذاته، ثمة طلب متزاید لوضع صك . اإلیدزو فيروس نقص المناعة البشریةأن تتصدى ل

 ،اإلیدز /فيروس نقص المناعة البشریةمال المصابين بلقضایا التمييز ضد العوبوضوح ال لبس فيه مباشرة 
ق ومسؤوليات العمال وأصحاب العمل، تحقيق التوازن والتوفيق بين حقوتعاونية بغية ثالثية آلية ینص على و

 أساسي في توجيه اإلجراءات الوطنية والدولية في ار المعياومثل هذ.  المشترآةهمتلبية اهتماماتفضًال عن 
ذلك  واإلیدز /فيروس نقص المناعة البشریةمن والرعایة والعالج لوقایة ا الجميع علىول تعزیز فرص حص

 .من خالل مكان العمل

في إطار نشاط معياري،  اإلیدز /فيروس نقص المناعة البشریةقضية إذا اعتبر أن الوقت قد حان لمعالجة و .٥٤
 التخاذ ةاد مجلس اإلدارة بالعناصر الالزمالوطنية بغية إمدوالسياسات القوانين عن آامل بحث إعداد فينبغي 

مدونة المزید من المعلومات التوضيحية بصدد آيفية إدراج الدول األعضاء أحكام من شأن و. قرار نهائي
أن  ،الوطنيةوالممارسات صياغة وتطبيق التشریعات ذات الصلة في األخرى الدولية والصكوك منظمة العمل 

 .في هذا الميدان المهم والحساسلوضع معيار محتمل ساس األتكون 

منظمة العمل الدولية آأداة مرجعية أساسية لصياغة سياسات وبرامج نطاقًا بمدونة ن اإلقرار األوسع أویتضح  .٥٥
 بشأن مبادئها األساسية القاعدة عریض أنشأ اتفاق ، قداإلیدز /فيروس نقص المناعة البشریةمكان العمل بشأن 

مل، والحاجة إلى تجنب من قضایا مكان الع قضية اإلیدز /قص المناعة البشریةفيروس ناإلقرار بأن من قبيل 
 بين الجنسين ةساوااإلیدز والم/ أو مفترض لفيروس نقص المناعة البشریةحقيقي وضع س االتمييز على أس

لعمل  من استخدام مكان استمدة والمكاسب الماالستخدام استمراریة وسریة الختبار وواالالحوار االجتماعي و
 .في اإلجراءات الوقائية

فيروس نقص المناعة  سياسة وطنية بشأن وضعوسيحتوي المعيار المحتمل على إشارات متعلقة بأهمية  .٥٦
وسيوصي . أو استراتيجية لمكان العمل في ثنایا خطط التصدي الوطنية لإلیدز / وعالم العمل واإلیدز /البشریة

 اإلیدز /فيروس نقص المناعة البشریةل بغية إدراج أحكام بشأن هذا المعيار باستعراض وتنقيح تشریعات العم
لمدونة وسيدعم المبادئ األساسية . والسيما التي تتعلق بمنع التمييز والتي تروج لبرامج مكان العمل

  وسيستخدم هذا المعيار آدليل جامع للتشریع وصياغة السياسات.الثالثيأهمية الهيكل آذلك والممارسات، 
وسيضع أحكاما . الوطنية وعمليات الحوار االجتماعيلخصوصيات التي تعكس اآت اءات المنشآذلك إلجرو

 .مالئمًا الرصد الوطني یكون جل تنفيذ أي مستوى منأمن 

 

 .٢٩٦، في دورة مجلس اإلدارة ٢٠٠٦یونيه /  حزیران١٦محضر أعمال الجلسة الثالثة،:     أنظر 34
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التوجيه وتوضيح تقدیم ي حمایة الحقوق واستنادًا إلى مجموعة العناصر األساسية،سيساعد الصك الجدید فو .٥٧
زیادة وتيرة  فضًال عن في تدعيم وتطبيق التشریعات الوطنية القائمة،ًا وسيساعد أیض. الممارسات الجيدة

 والتوسع فيه من خالل نهج متوازن اإلیدز /فيروس نقص المناعة البشریةالسرعة في التصدي الوطني ل
 وتعزیز األساسية مثل حمایة األطفالالدولية  منظمة العمل لدماج شواغإضمن ي وس.الرعایة والعالجللوقایة و
ومن ثم . الحمایة االجتماعيةنطاق مد والعمالة والدخل  والمهاراتوالحفاظ على  بين الجنسين ةالمساوا

عالوة . ساهم في تقویة المبادئ والحقوق األساسية في العملي وسقالعمل الالئبرنامج  تنفيذ ةحسن عملييس
 على نحو ُیعتد به  المكونةاوهيئاتهتحسين إسهامات منظمة العمل الدولية یتسم هذا الصك بإمكانية على ذلك، 
فيروس والذي یسعى إلى السيطرة على ها السادس منلهدف سيما ا  والاإلنمائية لأللفية األهداففي تحقيق 

 .اإلیدز /نقص المناعة البشریة

 المساواة بين الجنسين

 المساواة بين الجنسين في صميم العمل الالئق  - ٣
 )مناقشة عامة(

 ملخص
 بشأن المساواة بين الجنسين في عالم العمل، ٢٠٠٨ج بند في جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي في عام من شأن إدرا

جراء استعراض شامل للتقدم الذي أحرزته منظمة العمل الدولية حتى اليوم في اتجاه تحقيق إلأن یمثل فرصة هامة 
ع الهيئات المكونة بشأن استمرار اإلجراءات سعيًا إلى  آأساس یستند إليه للتشاور م،المساواة بين الجنسين في عالم العمل

 .تحقيق هذا الهدف األساسي من أهداف منظمة العمل الدولية، على ضوء تغير أسواق العمل وتغير األنماط في عالم العمل

لجنسين وسيرآز بند المناقشة بصورة خاصة على أساليب تنفيذ قرار مؤتمر العمل الدولي بشأن تعزیز المساواة بين ا
بالعمل مع القاضي  ٢٠٠٥مارس / قرر مجلس اإلدارة في آذارم و١)٢٠٠٤(واإلنصاف في األجور وحمایة األمومة 

جميع أصحاب المصلحة سعيًا إلى إدماج قضایا الجنسين على نحو منتظم في جميع برامج ومشاریع التعاون التقني 
یتيح للهيئات المكونة فرصة تقدیم توصيات إلى المكتب بشأن ومن شأنه أیضا أن . ٢لمنظمة العمل الدولية في المستقبل

 .أساليب تعزیز جهوده الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في عالم العمل، وال سيما في سياق برنامج العمل الالئق

منظمة ال أن یمكن منظمة العمل الدولية من أن تراجع خطة عمل ٢٠٠٩ إجراء استعراض في حينه في عامومن شأن 
بشأن المساواة بين الجنسين وإدماج قضایا الجنسين في أنشطة منظمة العمل الدولية على ضوء التوجهات السياسية الجدیدة 

  .للمنظمة والوالیات الدولية الجدیدة بشأن المساواة بين الجنسين وآي ترسم مسارًا استراتيجيًا لعملها في المستقبل

  .GB.291/3  الوثيقة  ١
  .٢٢، الفقرة  GB.292/14  ثيقة  الو٢

 معلومات أساسية

لقد مضى حتى اآلن عقدان من الزمن منذ أن بحث مؤتمر العمل الدولي مسألة تكافؤ الفرص والمساواة في  .٥٨
ومع ذلك، ما فتئ التمييز على . ١٩٨٥المعاملة بين الرجال والنساء في االستخدام في مناقشة عامة في عام 

بادئ والحقوق األساسية في العمل وحقوق اإلنسان بصورة عامة ویضعف النمو أساس الجنس ینتهك الم
االقتصادي ویحد من فعالية المنشآت وأسواق العمل، في حين ال تزال النساء في آل مكان أآثر استضعافًا من 

لي في مناسبات عدة إقراره بذلك، ولطالما آرر المجتمع الدو. الرجال إزاء الفقر وإزاء العجز في العمل الالئق
 وفي إعالن ٣٣٥وآان آخر هذه المناسبات إقراره بذلك في األهداف اإلنمائية لأللفية، وال سيما الهدف 

ویقع على عاتق منظمة العمل الدولية مسؤولية واضحة في اإلسهام بتحقيق هذه . ٢٠٠٥ لعام ١٠+بيجين
 .ليها بما ال یقبل الجدل أن تقدم إسهامًا خاصًا في هذا الصددااللتزامات المتفق عليها دوليًا، آما یعود إ

 

المساواة بين الجنسين هي حق من حقوق اإلنسان "، الصادر عن األمم المتحدة، ٢٠٠٥تقریر األهداف اإلنمائية لأللفية    حسب  35
واإلقرار بالصلة األساسية الموجودة بين العمل ". ي جميع مجاالت العملویعني المساواة ف] و[... یحتل صميم تحقيق األهداف 

الالئق وتحقيق جميع األهداف األخرى قد أحرز تقدمًا بفضل اإلسهام الكبير الذي قدمته منظمة العمل الدولية في إعداد المجموعة 
معدل البطالة بين : ٤٥ل غير الزراعية؛ والمؤشر نصيب المرأة في العمالة بأجر في األعما: ١١الرئيسية من البيانات عن المؤشر 

 . سنة حسب الجنس وفي المجموع٢٤-١٥البالغين 
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 سيأتي في أوانه ليتيح لمنظمة العمل ٢٠٠٨إن إجراء مناقشة عامة جدیدة في مؤتمر العمل الدولي في عام  .٥٩
الدولية أن تقّيم على السواء هذه التطورات العالمية والتقدم الذي أحرزته المنظمة في تعزیز وتحقيق أهداف 

وسيكون ذلك متمشيًا مع آخر . مساواة بين الجنسين، توخيًا لتحدید المجاالت ذات األولویة لعملها في المستقبلال
 بشأن تعزیز ٢٠٠٤تطورات السياسة العامة في منظمة العمل الدولية من قبيل قرار مؤتمر العمل الدولي لعام 

 القاضي ٢٠٠٥مقرر مجلس اإلدارة لعام المساواة بين الجنسين واإلنصاف في األجور وحمایة األمومة و
بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة سعيًا إلى إدماج قضایا الجنسين على نحو منتظم في جميع أنشطة التعاون 

 .التقني لمنظمة العمل الدولية

إن الهدف الرئيسي لمنظمة العمل الدولية هو تعزیز الفرص أمام النساء والرجال للحصول على عمل الئق  .٦٠
وعليه، یقع القضاء على التمييز في . ئه في ظروف تسودها الحریة والعدالة واألمن وآرامة اإلنسانوأدا

وتشكل . االستخدام والمهنة في صميم برنامج العمل الالئق وهو هدف قدیم العهد لدى منظمة العمل الدولية
ساواة بين الجنسين في عالم تقویة قدرة المنظمات في الهيئات المكونة لكي تقوم بدور حفاز في تعزیز الم

 .العمل، جزءًا ال یتجزأ من تنفيذ هذا البرنامج

وتقدم البرامج القطریة للعمل الالئق لدى منظمة العمل الدولية فرصة فریدة إلدراج المساواة بين الجنسين في  .٦١
 للتقدم في جميع برامج وإجراءات منظمة العمل الدولية على المستوى القطري حيث یكون التعزیز المتبادل
 .مجال الحقوق في العمل والعمالة والحمایة االجتماعية والحوار االجتماعي، أشد ظهورًا وفعالية

وقد بات الحد من الفقر هدفًا إنمائيًا طاغيًا وترآز استراتيجية التنمية الدولية على وضع استراتيجيات وطنية  .٦٢
 فتئت تتزاید أمام المكتب والهيئات المكونة له للعمل ویوفر هذا االتجاه فرصًا جدیدة ما. شاملة للحد من الفقر

مع صانعي السياسات على المستوى الوطني في مجال وضع وتنفيذ استراتيجيات للحد من الفقر تشجع العمل 
وقد انتهزت منظمة العمل . الالئق وبالتالي المساواة بين الجنسين، وهو العنصر الرئيسي المشترك فيما بينها

 .الفرص ومن المستحسن إلى حد آبير أن تزید من تطویر مجال العمل هذاالدولية هذه 

وعليه، یعتبر اإلدراج المنتظم العتبارات المساواة بين الجنسين في تصميم جميع برامج منظمة العمل الدولية،  .٦٣
 أن تخدم وال بد من أن تبرز البحوث والتوعية األساليب التي یمكن بها للمساواة بين الجنسين. أمرًا حاسمًا

وموجز القول، إن تحقيق . المصالح االقتصادیة والتجاریة وأن تعزز في الوقت ذاته أهداف العدالة االجتماعية
تقدم في اتجاه المساواة بين الجنسين عمليًا هو أمر ملح إذا أرید تحقيق نمو عادل والتوصل إلى الحد من الفقر 

 .وإلى العمل الالئق

 يةاستجابة منظمة العمل الدول

إن تعزیز المساواة بين الجنسين في عالم العمل مبدأ وارد في دستور منظمة العمل الدولية، الذي یؤآد أن  .٦٤
لجميع البشر، أیًا آان عرقهم أو معتقدهم أو جنسهم، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادیة وتقدمهم "

ولقد اتخذت استجابة ". افؤ الفرصالروحي في ظروف توفر لهم الحریة والكرامة واألمن االقتصادي وتك
منظمة العمل الدولية على مدى عقود آثيرة لمواجهة عدم المساواة بين الجنسين أشكاًال متعددة وباتت أآثر 
. تطورًا وأآثر استجابة لتغير الظروف، بما في ذلك التطورات الدولية، وأوثق اندماجًا في نسجها المؤسسي

 :هدًاوفيما یلي بعض أحدث اإلجراءات ع

قرار مؤتمر العمل الدولي بشأن تعزیز المساواة بين الجنسين واإلنصاف في األجور وحمایة األمومة،  -
یدعو الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال إلى أن تتخذ إجراءات ملموسة : ٢٠٠٤

ویدعو . ل والمرأةإللغاء جميع أشكال التمييز بين الجنسين في سوق العمل وتعزیز المساواة بين الرج
آذلك المكتب إلى مواصلة بذل الجهود لتحقيق هدف المساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص في 

 .الحياة العملية وتعزیز هذه الجهود واإلسراع فيها

 یطلب: ٢٠٠٥مارس / مقرر مجلس اإلدارة بشأن قضایا المساواة بين الجنسين في التعاون التقني، آذار -
أن یتخذ بعض الخطوات إلدماج المساواة بين الجنسين في مشاریع وبرامج التعاون التقني من المكتب 

والعمل مع الهيئات المانحة لضمان أن تتضمن االتفاقات أحكامًا تضمن وتدعم إدماج قضایا الجنسين، 
 .وزیادة قدرة الهيئات المكونة على تحقيق المساواة بين الجنسين في عالم العمل
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 یجعل تعزیز المساواة بين الجنسين استراتيجية معممة تتقاسم: ٢٠٠٧-٢٠٠٦والميزانية للفترة البرنامج  -
هدفًا ویستند إلى تعریف المساواة بين الجنسين بوصفها . جميع الوحدات في المكتب مسؤولية تنفيذها

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤في البرنامج والميزانية للفترة سياسيًا مشترآًا 

ر العمل الدولي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية، وعنوانه زمن التقریر العالمي لمؤتم -
یحلل مختلف أنواع التمييز في العمل ویبحث االستجابات السياسية :  ٢٠٠٣المساواة في العمل، 

 .والعملية الراهنة بهدف حشد قدر أآبر من الدعم للقضاء على هذا التمييز

تعرف منظمة العمل الدولية االتفاقيات : بين الجنسين وعدم التمييز العمل الرئيسية المتصلة بالمساواة  
األربع على أنها مجموعة متكاملة من المعایير األساسية للقضاء على التمييز وتحقيق المساواة بين 

، واتفاقية المساواة في )١١١رقم  (١٩٥٨، )في االستخدام والمهنة(الجنسين، وهي اتفاقية التمييز 
واتفاقية ) ١٥٦رقم  (١٩٨١، واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، )١٠٠رقم ( ١٩٥١األجور، 

 ). ١٨٣رقم  (٢٠٠٠حمایة األمومة، 

 العناصر الرئيسية لمناقشة في المؤتمر

ستوفر مناقشة عامة بشأن المساواة بين الجنسين فرصة هامة لتحليل آثار سوق العمل الجدیدة واالتجاهات  .٦٥
وستبحث إجراءات منظمة العمل الدولية . ية على المساواة بين الجنسين في عالم العملاالقتصادیة العالم

الرامية إلى التصدي لهذه االتجاهات واألثر الذي حققته حتى اليوم، وال سيما في ضوء القرار والمقرر 
 . المذآورین آنفًا بشأن المساواة بين الجنسين

 بشأن قضایا المساواة بين الجنسين، التي تعتبرها أولویات بالنسبة وستدعى الهيئات المكونة إلى تقدیم اإلرشاد .٦٦
 .لمنظمة العمل الدولية في ضوء تغير سوق العمل وأنماط العمل

وإذ تعطي المناقشة بذلك إقرارًا بالدور المحوري للمساواة بين الجنسين في تحقيق العمل الالئق، یمكنها أن  .٦٧
ة العمل الدولية المتعلقة بالجنسين وتبرز النهج واالستراتيجيات تدعم زیادة تطویر سياسة وخطط عمل منظم

، من قبيل البرامج القطریة للعمل المتكاملة لإلسراع في تحقيق التقدم في اتجاه المساواة بين الجنسين عمليًا
 . الالئق

 :وسترآز المناقشة على ما یلي .٦٨

 ٢٠٠٤تابعة قرار مؤتمر العمل الدولي لعام اإلجراءات التي اتخذتها منظمة العمل الدولية حتى اآلن لم -
 بشأن المساواة بين الجنسين واإلنصاف في األجور وحمایة األمومة ومتابعته؛

األساليب التي عاد فيها القرار بالفائدة على تقویة استراتيجية المساواة بين الجنسين عمًال بخطة عمل  -
 ن وتعميم قضایا الجنسين؛ بشأن المساواة بين الجنسي٢٠٠٨-٢٠٠٦ للفترة المكتب

إدماج وسائل عمل منظمة العمل الدولية الرامية إلى تشجيع المساواة بين الجنسين في البرامج القطریة  -
 للعمل الالئق؛

تعزیز قدرة المكتب والهيئات المكونة على إدماج المساواة بين الجنسين على نحو منتظم في البرامج  -
 والهياآل التنظيمية؛

  أفضل الممارسات آأداة لتشجيع تكافؤ الفرص في االستخدام؛استخدام -

األساليب الفعالة لتشجيع تصدیق وتنفيذ االتفاقيات الرئيسية المتعلقة بالمساواة وغيرها من معایير العمل  -
 .ذات الصلة بالمساواة

 النتائج المنشودة

 :ستكون النتائج المنشودة من مناقشة مؤتمر العمل الدولي ما یلي .٦٩
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استعراض التقدم المحرز بشأن المساواة بين الجنسين في عالم العمل وإجراءات منظمة العمل الدولية  -
 في ضوء تغير أسواق العمل وتغير األنماط في عالم العمل؛

توصيات من أجل منظمة العمل الدولية بشأن أساليب ضمان استمرار مساءلة المكتب والهيئات المكونة  -
 بشأن تعزیز المساواة بين الجنسين واإلنصاف في األجور ٢٠٠٤ل الدولي لعام إزاء قرار مؤتمر العم

 وحمایة األمومة؛

توصيات عامة ترآز على برنامج العمل الالئق من أجل إجراءات منظمة العمل الدولية الرامية إلى  -
 .لم العملتعزیز تماسك سياساتها واستراتيجياتها وإجراءاتها لتحقيق المساواة بين الجنسين في عا

 مقترحات تستدعي الدراسة -باء 

 العمالة

 العمل الالئق في سالسل التوريد العالمية - ٤

سيرآز هذا البند من جدول األعمال على التغيرات الهيكلية الجاریة في القطاعات الرئيسية في االقتصاد  .٧٠
أهم : قترحة للمناقشة ما یليوقد تشمل القضایا الم. العالمي وأثرها على آمية العمالة ونوعيتها وتوزیعها

 إلى رفع مستوى القدرة ةالدوافع إلى التغيير؛ السياسات واالستراتيجيات الوطنية والمحلية والقطاعية الرامي
التنافسية واإلنتاجية والعمل الالئق في سالسل التورید العالمية؛ سياسات واستراتيجيات ترمي إلى زیادة 

لتنظيم ة في سالسل التورید؛ دور السياسات الدولية؛ التطورات في االمتوسطالصغيرة ومشارآة المنشآت 
العام والنظم الخاصة للرصد؛ دور المبادرات الطوعية الخاصة وغير ذلك من الجهود الرامية إلى إدارة 

وسيجري استكشاف انعكاسات ذلك . القضایا االجتماعية في سالسل التورید، في سياق معایير العمل الدولية
وتوخيًا إلضفاء الترآيز والتفصيل الكافيين . ة للحكومات ولمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب العملبالنسب

على المناقشة، قد یكون من المفيد تحدید عدد من القطاعات الرئيسية آأساس للمناقشة الهادفة إلى تحدید مبادئ 
ویمكن أن تضم عملية . م العالميةتوجيهية سياسية لتحقيق الحصائل الخاصة بالعمل الالئق في سالسل القي

 بما في ذلك إدارة خلق فرص العمل وتنمية المنشآت ،إعداد التقریر التقني مجموعة من الوحدات في المكتب
وإدارة األنشطة القطاعية وإدارة تكامل السياسات والمعهد الدولي للدراسات العمالية وإدارة المعایير وإدارة 

وستكون الحصيلة بمثابة إرشادات یستنير بها المكتب فيما یتعلق بتوجه نشاطه الحوار وغيرها من اإلدارات، 
 . المستقبلي في هذا المجال

إذا آان مجلس اإلدارة یرغب في أن ُیبحث هذا البند بقدر أآبر، یمكن تقدیم اقتراح مستفاض فيه إلى دورة  .٧١
 . ٢٠٠٧مارس / المجلس في آذار

 الحوار االجتماعي

  والمشاورة في سياق مإلعالالحق في ا - ٥
 إعادة الهيكلة االقتصادية

 جداول أعمال مؤتمر العمل الدولي في المستقبل هو تحسين فيالغرض من تقدیم هذا االقتراح آبند محتمل  .٧٢
حق المستخدمين في المنشآت ومجموعات المنشآت في االطالع على المعلومات والتشاور في سياق إعادة 

فضي العولمة إلى تكاليف اجتماعية في شكل إعادة هيكلة صناعية وإعادة هيكلة وقد ت. الهيكلة االقتصادیة
 . المنشآت مما قد یؤدي إلى فقدان الوظائف والبطالة وزیادة التفاوت وانعدام األمن

 األطر القانونية القائمة لالطالع والتشاور مع المستخدمين ونقاباتهم أميل إلى أن تعتمد نهجًا الحقًا على نحو إن .٧٣
فيه لعملية التغيير، وتهمل أهمية الحوار االجتماعي والجوانب االقتصادیة للقرارات المتخذة وال تساهم  ىمغال

 .  لتطورات العمالة ضمن المنشأة مما یؤدي إلى نزاع صناعي ال ضرورة لهيبالضرورة في االستباق الحقيق

مج العابرة للحدود والحيازات وینطوي سير السوق الداخلي على عملية ترآز المنشآت وعمليات الد .٧٤
أما . واالستمالآات والمشاریع المشترآة وبالتالي اتسام المنشآت ومجموعات المنشآت بالسمة عبر الوطنية
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الدول في ممارسات ال المستخدمين وممثليهم آما هي واردة في التشریعات أو ةإجراءات اطالع واستشار
 ال تكون موجهة إلى الهيكل عبر الوطني من الكيان الذي یتخذ األعضاء في منظمة العمل الدولية فغالبًا ما

 . القرارات التي تمس أولئك المستخدمين

وإذا آان ال بد من تطویر األنشطة االقتصادیة بأسلوب متسق فينبغي للمنشآت ولمجموعات المنشآت أن تطلع  .٧٥
 . وتستشير ممثلي مستخدميها المتأثرین بقراراتها

مناقشة هذا الموضوع من جانب مجلس اإلدارة، ومن جانب مؤتمر العمل ل إليه ما ستؤوودون المساس ب .٧٦
 :  مجاالت من قبيل ما یلي، من جملة أمور،الدولي في نهایة المطاف، یمكن لهذا البند أن یشمل

 التطورات االقتصادیة والمالية واالستراتيجية؛  -

 صلة؛ هيكل العمالة وتطورها القابل للتنبؤ والتدابير ذات ال -

 القرارات التي یحتمل أن تؤدي إلى تغيرات یعتد بها في تنظيم العمل أو في العالقات التعاقدیة؛ -

 نقل مواقع المنشآت؛ -

 .اشتراطات التدریب وتنمية المهارات وإعادة التدریب -

إلى دورة إذا آان مجلس اإلدارة یرغب في أن یدرس هذا البند بقدر أآبر، یمكن تقدیم اقتراح مستفاض فيه  .٧٧
 . ٢٠٠٧مارس / المجلس في آذار

متابعة استنتاجات الفریق العامل المعني  -الجزء الثاني 
 بسياسة مراجعة المعایير

تتصل المقترحات الواردة أدناه بمتابعة استنتاجات الفریق العامل في مجال عمل األطفال وحمایة العمال  .٧٨
 .حة المهنيتينالشباب وساعات العمل في النقل البري والسالمة والص

 ل الشباباعمل األطفال وحماية العم - ٦

ویوجد :  سنة١٧ و٥ مليون فتاة وصبي تتراوح أعمارهم بين ٣١٧وفقًا آلخر التقدیرات العالمية، یعمل زهاء  .٧٩
 مليون ١٠٠إال أن زهاء . عمل األطفال یتعين أال یكونوا موجودین فيهامن  مليون منهم في أوضاع ٢١٨

 . رة قانونيةمراهق یعملون بصو

رقم  (١٩٩٩واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، ) ١٣٨رقم  (١٩٧٣باإلضافة إلى اتفاقية الحد األدنى للسن،  .٨٠
، وقد آانتا وال تزاالن االتفاقيتين األساسيتين في مجال عمل األطفال، هناك عدد من الصكوك األخرى )١٨٢

ونتيجة لعمل الفریق العامل المعني بسياسة مراجعة . المتصلة بالعمالة أو بعمل األطفال والعمال الشباب
 : المعایير، اتخذ مجلس اإلدارة القرارات التالية

اتفاقية عمل األحداث ليًال في : ینبغي مراجعة ثالث اتفاقيات وتوصيتين، هي:  عمل الشباب ليًال -
؛ )٧٩رقم  (١٩٤٦، )المهن غير الصناعية(؛ اتفاقية العمل الليلي لألحداث )٦رقم  (١٩١٩الصناعة، 

؛ توصية عمل األطفال واألحداث )٩٠رقم  (١٩٤٨، )مراجعة) (الصناعة(اتفاقية عمل األحداث ليًال 
 ١٩٤٦، )األعمال غير الصناعية(؛ توصية العمل الليلي لألحداث )١٤رقم  (١٩٢١، )الزراعة(ليًال 

 ). ٨٠رقم (

 ١٩٤٦، )الصناعة(لفحص الطبي لألحداث  ا-في حالة ثالث اتفاقيات هي :   للشبابيالفحص الطب -
، واتفاقية )٧٨رقم  (١٩٤٦، )المهن غير الصناعية(، واتفاقية الفحص الطبي لألحداث )٧٧رقم (

 دعا مجلس اإلدارة الدول -) ١٢٤رقم  (١٩٦٥، )العمل تحت سطح األرض(الفحص الطبي لألحداث 
أن تبلغ المكتب بأي عقبات أو  " ٢"ت؛ أن تستكمل التصدیق على هذه االتفاقيا " ١: "األعضاء إلى

هذه االتفاقيات أو تؤخر هذا التصدیق أو قد تبين أن صعوبات تواجهها وقد تحول دون التصدیق على 
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وبالنسبة . هناك حاجة إلى مراجعة آلية أو جزئية لهذه االتفاقيات، بما في ذلك إمكانية توحيدها
، وتوصية شروط استخدام )٧٩رقم  (١٩٤٦ألحداث،  توصية الفحص الطبي ل-للتوصيتين المرافقتين 

، دعا مجلس اإلدارة الدول األعضاء إلى أن )١٢٥رقم  (١٩٦٥، )العمل تحت سطح األرض(الشباب 
آما دعا المكتب إلى . تنفذ التوصيتين وإلى أن تبلغ المكتب بأي عقبات أو صعوبات تواجهها في تنفيذهما

 . أن یبحث إمكانية توحيدهما

 أن راجعت عددًا ١٣٨٣٦تفاقية رقم الضافة إلى ذلك، سبق لباإل:  أخرى بشأن الحد األدنى للسنصكوك  -
والدول . من االتفاقيات السابقة بشأن الحد األدنى للسن ولكنها ال تزال مطبقة في عدد من البلدان

 إلى المرونة ولكن نظرًا. ١٣٨األطراف في االتفاقيات القدیمة مدعوة إلى التصدیق على االتفاقية رقم 
فإن )  االتفاقيات السابقة بحكم القانونضالشروط المفصلة من أجل نق (١٣٨الموجودة في االتفاقية رقم 

 ال یؤدي تلقائيًا على الدوام إلى نقض جميع االتفاقيات المراجعة التي ١٣٨التصدیق على االتفاقية رقم 
 .٣٨تان في وضٍع مؤقت وأخيرًا، هناك اتفاقيتان مستقل.٣٧صدق عليها البلد ذاته

وقد تعتبر الصكوك الواردة أعاله والمتعلقة باالستنتاجات المتصلة بالعمل الليلي والفحص الطبي للشباب   .٨١
وقد یكون من . ي لوضع المعایير في حد ذاتهالبمحددة في نطاقها إلى درجة ال یمكن معها معالجتها آبند مستق

المتابعة الضروریة الستنتاجات الفریق العامل المعنية بهدف المستحسن أن یبحث مجلس اإلدارة في إجراءات 
زیادة تبسيط مجموعة معایير العمل الدولية حول موضوع األطفال والشباب وفي سياق السعي إلى تشجيع 

كال عمل األطفال،  المثال، فيما یتعلق بتوصية أسوأ أشوعلى سبيل. التنفيذ الكامل لالتفاقيتين األساسيتين
لعمل الذي ُیزاول أثناء الليل من جانب شخص لینبغي أن یولى االعتبار ،)ه(٣، الفقرة )١٩٠رقم  (١٩٩٩

ه السرعة بوصفه أحد ج عامًا عند تحدید قائمة األعمال الخطرة وینبغي بالتالي معالجته على و١٨دون سن 
 .أسوأ أشكال عمل األطفال

فحص الطبي للشباب فضًال عن أي قضایا أخرى ون قضایا العمل الليلي والتكویمكن على وجه االحتمال أن   .٨٢
 ویمكن للمكتب أن یبحث هذه اإلمكانية بقدر أآبر من االستفاضة إذا رأى .ذات صلة موضوعًا لصك مستقل

 اقتراحًا ٢٠٠٧ مارس/  ویمكن أن یقدم إلى دورة المجلس في آذارللتطبيقمجلس اإلدارة أن هذا الخيار قابل 
 . مدروسًا باستفاضة أآبر

 ساعات العمل في النقل البري - ٧

 بما في ذلك - بحث المكتب بعنایة القضایا والتطورات المتصلة بساعات العمل وفترات الراحة في النقل البري .٨٣
مراجعة اتفاقية ساعات العمل وفترات في  ه ینبغي التریثوهو یعتبر أن. التعب ووقت القيادة وفترات الراحة

إلى أن تصدر حصيلة االجتماع ) ١٦١رقم (والتوصية المرفقة بها ) ١٥٣قم ر (١٩٧٩، )النقل البري(الراحة 
الثالثي بشأن قضایا العمل والقضایا االجتماعية الناشئة عن مشاآل حراك السائقين الدوليين عبر الحدود في 

ي هذا أما أهم تطور ف. ٢٠٠٦أآتوبر /  تشرین األول٢٦ إلى ٢٣قطاع النقل البري، الذي سُيعقد في جنيف من 
القطاع فهو النهج الجدید لمقاربة إنفاذ أوقات القيادة باستخدام تكنولوجيا عداد الدورات الرقمي، وهي 

ویمكن أن تكون الدروس المستمدة من . تكنولوجيا یجري تنفيذها في الوقت الحاضر في االتحاد األوروبي
 .التجربة األوروبية مفيدة لتنفيذها في أماآن أخرى

 الصحة المهنيتانالسالمة و - ٨

، وضع المؤتمر ٢٠٠٣یونيه / نتيجة للمناقشة العامة استنادًا إلى نهج متكامل، المعقودة في حزیران .٨٤
استراتيجية عالمية بشأن السالمة والصحة المهنيتين تضمنت تحدید األولویات في وضع ومراجعة صكوك 

 -ارًا ترویجيًا للسالمة والصحة المهنيتين  وضع صك جدید یرسي إط-واألولویة األولى . منظمة العمل الدولية
 

 .١٣٨ من االتفاقية رقم ١٠   انظر المادة  36

وفيما ) ١٥٩رقم ( ١٩٣٧، )مراجعة) (الصناعة(   على سبيل المثال، إذا آانت دولة ما قد صدقت على اتفاقية الحد األدنى للسن  37
 ما لم ٥٩ سنة، تظل ملزمة باالتفاقية رقم ١٤ معلنة في الوقت ذاته حدًا أدنى عامًا للسن یبلغ ١٣٨لى االتفاقية رقم بعد صدقت ع

 . سنة١٥ أن الحد األدنى للسن في الصناعة هو ١٣٨بموجب االتفاقية رقم  تعلن

المشاریع (، وتوصية الحد األدنى للسن )٤١رقم  (١٩٣٢، )األعمال غير الصناعية(   توصية الحد األدنى لسن تشغيل األحداث  38
 .لم تعودا مواآبتين للعصر تمامًا ولكنهما ال تزاالن مالئمتين في بعض الجوانب) ٥٢رقم  (١٩٣٧، )األسریة
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وقد اعتمدت في الدورة الخامسة . لمؤتمر العمل الدولي) ٢٠٠٥(قد نوقشت في الدورة الثالثة والتسعين 
) ١٩٧رقم (والتوصية المرفقة بها ) ١٨٧رقم (لمؤتمر العمل الدولي االتفاقية الجدیدة ) ٢٠٠٦(والتسعين 

ویتوقع أن یساعد هذان الصكان على جعل السالمة والصحة . لصحة المهنيتينبشأن إطار ترویجي للسالمة وا
المهنيتين تحتالن مرآزًا رفيعًا في البرامج الوطنية وعلى تشجيع تطبيق المعایير ذات الصلة لمنظمة العمل 

 . الدولية

عایير المتصلة آما حددتها االستراتيجية العالمية، مراجعة الم ٣٩وتشمل أولویات أخرى في وضع المعایير .٨٥
ومراجعة )) ١١٨رقم (، والتوصية المرفقة بها )١١٩رقم  (١٩٦٣اتفاقية الوقایة من اآلالت، (بسالمة اآلالت 

رقم  (١٩١٩، )النساء واألطفال(توصية التسمم بالرصاص (بعض المعایير المتصلة بمواد آيميائية محددة 
رقم  (١٩٢١، )الطالء(ستخدام الرصاص األبيض واتفاقية ا) ٦رقم  (١٩١٩، وتوصية الفوسفور األبيض، )٤
 )). ١٤٤رقم (، والتوصية المرفقة بها )١٣٦رقم  (١٩٧١، واتفاقية البنزین، )١٣

وفي مجال سالمة اآلالت، ستعطى أولى األولویات لوضع مدونة ممارسات، جرى التشدید على الحاجة إليها  .٨٦
وقد بدأ المكتب ). ١١٩رقم  (١٩٦٣وقایة من اآلالت، مراجعة اتفاقية الوليس لفي االستراتيجية العالمية، 

ومن . استعراض آخر التطورات في هذا المجال برؤیة أوسع لسالمة اآلالت آأساس لوضع مدونة ممارسات
 . شأن وضع مدونة ممارسات في هذا المجال أن یوفر أساسًا صلبًا لمراجعة المعایير المتصلة بسالمة اآلالت

على تنظيم ) ٢٠٠٥مارس / آذار (٢٩٢مة الكيميائية، وافق مجلس اإلدارة في دورته وفي مجال تشجيع السال .٨٧
اجتماع للخبراء لبحث الصكوك والمعارف والتوعية والتعاون التقني والتعاون الدولي آأدوات تهدف إلى 

وسيناقش . (GB.292/STM/1)وضع إطار سياسي للمواد الخطرة آبند عمل في برنامج األنشطة القطاعية 
االجتماع آيف یمكن لصكوك منظمة العمل الدولية ولغيرها من األدوات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين 

آما یمكنه أن یبحث أفضل . والمواد الخطرة أن تدمج على أفضل وجه في إطار سياسي وخطة عمل جدیدین
حية؛ وأن یستعرض أدوار الممارسات واألطر القانونية الوطنية المناسبة لتشجيع بيئات عمل آمنة وص

الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال وأن یبحث أساليب وضع آليات للمشاورة الثالثية بشأن 
السالمة والصحة المهنيتين وضمان مشارآة العمال ومنظماتهم في آليات المشاورة مما یؤدي إلى بناء ثقافة 

ماع أن ینظر أیضًا في أثر المبادرات الجدیدة والجاریة وینبغي لالجت. وقائية للسالمة والصحة في العمل
المتصلة بالمواد الخطرة، بما في ذلك النهج االستراتيجي إلدارة المواد الكيميائية الدولية على صعيد األمم 

ویمكنه أن یعتمد توصيات تكون بمثابة أساس إلجراءات الحقة من جانب منظمة العمل الدولية، بما . المتحدة
 إلى ١٠ویقترح أن یعقد االجتماع من .  بشأن أنشطة محتملة لوضع المعایير تتصل بالسالمة الكيميائيةفي ذلك
 . ٤٠ في جنيف٢٠٠٧دیسمبر /  آانون األول١٣

 جداولمقترحات أخرى من أجل  - لثالجزء الثا
 أعمال المؤتمرات المقبلة

 وقت العمل - ٩

لتغييرات الهامة في السياسات االجتماعية واالقتصادیة التي إن وقت العمل هو من أآثر القضایا التي تأثرت با .٨٨
فمنذ أن اعتمدت المعایير األساسية . تسارعت بفعل القوى المحرآة للعولمة في غضون السنوات األخيرة

) ١ رقم (١٩١٩، )الصناعة(لمنظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل، وال سيما اتفاقية ساعات العمل 
، تطورت الُنهج حيال تنظيم وقت العمل، )٣٠رقم  (١٩٣٠، )التجارة والمكاتب(لعمل واتفاقية ساعات ا

وبالتالي حيال القضایا األخرى التي تربط بينها عالقة متبادلة آساعات الراحة واإلجازات السنویة مدفوعة 
 .األجر

 

وفيما یتعلق . غير مدرجة في األولویات) ١٢٨رقم (والتوصية ) ١٢٧رقم  (١٩٦٧   إن مراجعة اتفاقية الحد األقصى للوزن،  39
المرتبطة بالمخاطر البيولوجية، فليس هناك أي متابعة محددة مزمعة ) ٣رقم  (١٩١٩توصية الوقایة من الجمرة الخبيثة، بمراجعة 

 . لها

 والقرار ذي GB. 297/STM/2   لالطالع على المزید من المعلومات المتصلة باجتماع الخبراء هذا، یمكن الرجوع إلى الوثيقة  40
 . ةالصلة الصادر عن مجلس اإلدار
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ز على التوجيهات التي وُتستَعرض التطورات األخيرة المتعلقة بمعایير وقت العمل، وال سيما تلك التي ترآ .٨٩
 ٢٠٠٥أصدرتها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات في االستقصاء العام الذي أجرته في 

 ووجهات النظر التي تم التعبير عنها خالل مناقشة تلك الوثيقة في لجنة ٣٠٤١ و١بصدد االتفاقيتين رقمي 
لى لجنة المسائل القانونية ومعایير العمل الدولية في ، في ورقة أخرى قدمت إ٤٢المؤتمر لتطبيق المعایير

وضع استراتيجية بشأن اإلجراءات المستقبلية لمنظمة العمل الدولية " بعنوان ٢٠٠٥نوفمبر / تشرین الثاني
وتم االتفاق بشكل خاص على عقد اجتماع للخبراء یمكن أن یضع إطارًا متكامًال . ٤٣"بشأن وقت العمل

التوصيات في مجال السياسات، من شأنها أن تكون بمثابة أساس لمناقشة عامة محتملة للمبادئ والخيارات و
بشأن وقت العمل في مؤتمر العمل الدولي، علمًا بأن تاریخه مرهون بقرار مجلس اإلدارة بشأن تمویل 

 .االجتماع

 البحوث واألنشطة األخرى

وضوع وقت العمل بهدف وضع مقترحات نزوًال عند طلب مجلس اإلدارة إجراء المزید من البحوث حول م .٩٠
في هذا الصدد للدورات المقبلة لمؤتمر العمل الدولي، شرع المكتب في برنامج واسع من األبحاث وجمع 
المعلومات عن التطورات في مجال وقت العمل، فضًال عن أنشطة التعاون التقني، آالحلقات الدراسية وحلقات 

اب االستجابة للطلبات الصادرة عن الهيئات المكونة لمنظمة العمل العمل القائمة على البحوث، وذلك من ب
تقریر عن وقت العمل في البلدان الصناعية، : ویشمل برنامج العمل هذا العناصر الرئيسية التالية. الدولية

یستعرض التطورات في مجال وقت العمل في العالم الصناعي ویرآز على العالقة بين احتياجات أصحاب 
؛ قاعدة بيانات قانونية ٤٤حتياجات العمال وأفضلياتهم وآيفية الجمع بينها في سياسات وقت العملالعمل وا

مباشرة على االنترنيت بشأن وقت العمل، تتضمن أحكامًا تشریعية عن وقت العمل في الدول األعضاء في 
ن األوراق وضعها ؛ مجموعة م٤٦؛ تحليل مقارن للقوانين الوطنية بشأن وقت العمل٤٥منظمة العمل الدولية

آما أجریت سلسلة من الدراسات . ٤٧رواد الباحثين وقدمت في آخر الحلقات الدراسية الدولية بشأن وقت العمل
القطریة بشأن االتجاهات اإلحصائية والسياسية الحدیثة في مجال وقت العمل وتنظيم العمل في البلدان النامية 

ه الدراسات بمثابة األساس لتحليل مقارن لوقت العمل في العالم، والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال، وستكون هذ
 .٢٠٠٧٤٨وسينشر هذا التحليل في عام 

وتتقاسم هذه المشاریع عددًا من المواضيع ذات األولویة النابعة من الهدف المتمثل في ضمان ظروف العمل  .٩١
التي توضع بها ترتيبات ساعات فعلى سبيل المثال، تستكشف البحوث األساليب . الالئق في مجال وقت العمل

وتراعي هذه البحوث آذلك . ٤٩العمل ووقت العمل بحيث تحافظ على سالمة العامل وتحسن صحته ورفاهته

 

، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الثالثة والتسعون، ؟ من نظام الساعات الثابتة إلى نظام الساعات المرنة: ساعات العمل:     انظر 41
 ).  باء١الجزء (، التقریر الثالث ٢٠٠٥

، ١، الجزء ٢٢ رقم تمحضر األعمال، محضر األعمال المؤق، ٢٠٠٥مؤتمر العمل الدولي، الدورة الثالثة والتسعون، :    انظر 42
 . ١٣١-٧٣الفقرات 

 . GB.294/LILS/7/1:    انظر الوثيقة 43

 :   انظر 44
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الفوارق بين الجنسين في ترتيب وقت العمل وتحلل انعكاسات مختلف الفوارق على هدف تحقيق المساواة بين 
. قيق التقدم في مرآز المرأة في سوق العمل وفي المجتمعالجنسين وتبحث أشكال وقت العمل التي تستطيع تح

آما ترآز البحوث على أثر ترتيبات وقت العمل القائمة على األساليب التي یمكن للعمال من خاللها تحقيق 
التوازن بين العمل مدفوع األجر وحياتهم العائلية وغير ذلك من المسؤوليات واالهتمامات خارج نطاق العمل، 

ریقة التي یمكن بها تعزیز التوازن بين العمل والحياة العائلية بطرق ال تضر بالمساواة بين وتدرس الط
وأخيرًا، یسعى برنامج بحوث المكتب آذلك إلى تحدید ترتيبات وقت العمل التي من شأنها أن تنهض . الجنسين

لتنظيم العمل، وآذلك الفوائد بظروف العمل الالئق وترفع اإلنتاجية في آن واحد، بما في ذلك األشكال المرنة 
 . التي تعود على المشاریع من جراء اعتماد سياسات تعزز التوازن بين العمل والحياة

ومن شأن نتائج البحوث هذه، التي تكملها أنشطة التعاون التقني المنفذة استجابة للطلبات الواردة من الهيئات  .٩٢
ساسية في اتجاه وجوهر أیة مناقشة مقبلة لتطورات المكونة وحصيلة اجتماع الخبراء، أن توفر ُمدخالت أ

 . وقت العمل في مؤتمر العمل الدولي

 اقتراح

على ضوء هذه التطورات، وإذ تؤخذ األنشطة البحثية الرئيسية األخيرة والخبرات التقنية المعززة لمنظمة  .٩٣
مؤتمر العمل الدولي للنظر في العمل الدولية في هذا الميدان بعين االعتبار، یبدو أن هناك فرصة متاحة أمام 
وسيكون المكتب مستعدًا، رهنًا . موضوع وقت العمل بجميع أبعاده المتعددة في دورة من الدورات المقبلة

باآلراء المؤیدة في مجلس اإلدارة، لوضع اقتراح لمناقشة عامة عن جميع جوانب تنظيم وقت العمل في مؤتمر 
/ حزیران(اقشة في وقت قریب، أي في دورته التاسعة والتسعين العمل الدولي، ویمكن أن تجرى هذه المن

 .وستستند أي مناقشة مقبلة، بدرجة آبيرة إلى نتائج اجتماع الخبراء). ٢٠١٠یونيه 

 العمل في الموانئ -١٠

  ٢٠٠٥نوفمبر / التطورات منذ شهر تشرين الثاني

م الحاویات والتغير التكنولوجي وتسارع شهد العمل في الموانئ ثورة في السنوات األخيرة بفعل إدخال نظا .٩٤
/ تشرین الثاني (٢٨٥وآان أمام مجلس اإلدارة في دورته . ي في التنمية االقتصادیةسالعولمة، وهو عامل أسا

 ى أن ُیجر٥١ ول أعمال المؤتمرات المقبلة، وقد قررا تتضمن مقترحات من أجل جد٥٠ وثيقة) ٢٠٠٢نوفمبر 
ل دورة مقبلة لمؤتمر العمل جبشأن نهج متكامل للعمل في الموانئ من أالمزید من البحوث لوضع اقتراح 

بإدراج هذا االقتراح بين ) ٢٠٠٣نوفمبر / تشرین الثاني (٢٨٨وقام مجلس اإلدارة في دورته . الدولي
ویقترح المكتب أن یرجئ مجلس اإلدارة النظر في إجراء مناقشة . المقترحات المختارة للمزید من البحث

 ).١٠٠أنظر الفقرة (  على أقرب تقدیر ٢٠١٠ج متكامل للعمل في الموانئ حتى عامة لنه

التفتيش على السالمة  على ٢٠٠٥بهذا الموضوع، والتي آانت قد ترآزت منذ ذات الصلة وأدت البحوث  .٩٥
 أن  إلى تعزیز الموقف القائل بأن اعتماد نهج متكامل للعمل في الموانئ ینبغي،والصحة المهنيتين في الموانئ

استعراضًا في / قد أجرى المكتب دراسة استقصائيةو. یظل ذات أولویة عليا بالنسبة لبرنامج األنشطة القطاعية
جميع أنحاء العالم لإلرشادات والممارسات القائمة في صدد التفتيش على السالمة والصحة المهنيتين في 

لخص هذا التقریر نتائج الدراسة وی. ٢٠٠٦یونيه / الموانئ، أدت إلى وضع تقریر ُأنجز في حزیران
االستقصائية ویتضمن توصيات ذات صلة قد ُتفضي في نهایة المطاف إلى وضع معایير أو مبادئ توجيهية 

وسيؤخذ في االعتبار في هذا . لمنظمة العمل الدولية عن التفتيش على السالمة والصحة المهنيتين في الموانئ
 ).٢٧رقم (١٩٢٩ة إثبات الوزن على األحمال الكبيرة المنقولة بالسفن، السياق القرار المتعلق بمراجعة اتفاقي

 ،أنشطة جاریة أخرى تتعلق بالموانئ والنقل/ أولویات/ ونتيجة للقيود على الموارد ولغير ذلك من التزامات
 .جراء أي بحث إضافي استنادًا إلى نهٍج متكامل للعمل في الموانئإتعذر 

 وهما ،طة رامية إلى ترویج وتنفيذ مدونتي الممارسات المنشورتين حدیثًاوواصل المكتب االضطالع بأنش .٩٦
مدونة الممارسات المشترآة بين منظمة العمل الدولية والمنظمة البحریة الدولية بشأن األمن في الموانئ 

 

 .١٦٦-١٥٦ و١٦، الفقرات GB.285/2:     الوثيقة50

 .٢١، الفقرة GB.285/2:     الوثيقة51



GB.297/2

 

GB297-2-2006-10-0088-Ar.doc 23 

وفي موازاة ) . ٢٠٠٥(ومدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة في الموانئ ) ٢٠٠٤(
باإلضافة إلى ذلك، أفضى . ذلك، واصل المكتب أیضًا نشاطه في ميدان الحوار االجتماعي في قطاع الموانئ

عمال الموانئ التابع النهوض بالطلب الوارد من الهيئات المكونة إلى تكثيف تعزیز وتحدیث وتنفيذ برنامج 
 .لمنظمة العمل الدولية

لمشترآة بين منظمة العمل الدولية والمنظمة البحریة الدولية شملت األنشطة ذات الصلة بمدونة الممارسات او .٩٧
وضع واعتماد مواد تدریبية إضافية بشأن أمن الحاویات، في إطار حلقة ) ٢٠٠٤(بشأن األمن في الموانئ 

حرآات وحدات نقل البضائع ضمان سالمة حلقة العمل هذه بشأن "وقد ُنفذت. عمل ثالثية ُعقدت في سنغافورة
ولة عن الموانئ في سنغافورة وحضرها ؤ، بالتعاون مع السلطة البحریة والمس"سلسلة التوریدالمقفلة في 

 ویجري في الوقت الحاضر إعداد المزید من التحسينات .ممثلون عن منظمات دولية وإقليمية ووطنية أخرى
دولية ومنظمة الجمارك على الوحدات النموذجية التدریبية بشأن أمن الحاویات بالتعاون مع المنظمة البحریة ال

وطنية دولية وبالترویج لمدونة الممارسات هذه في أحداث آذلك وقام المكتب . العالمية والمفوضية األوروبية
 .في اإلسكندریة ودبي وأنتویرب وبراغ وفيينا جرت 

 من المزید) ٢٠٠٥(وشملت أنشطة المكتب المتعلقة بمدونة الممارسات بشأن السالمة والصحة في الموانئ  .٩٨
بما في  التابع للوآالة األلمانية للتعاون التقني، ،اإلدارة البيئية في موانئ أمریكا الجنوبيةمشروع التعاون مع 
 إلى اإلسبانية، وانعقاد حلقة عمل دليل إدارة السالمة والصحة في الموانئ لمنظمة العمل الدوليةذلك ترجمة 

بشأن إدارة السالمة والصحة في الموانئ منظمة العمل الدولية مشترآة بين الوآالة األلمانية للتعاون التقني و
في هي فترجمة المدونة إلى اللغات الصينية والروسية والترآية أما ).٢٠٠٦یونيه /  حزیران،مونتيفيدیو(

وتجري . تم التوقيع على اتفاق لحقوق المؤلف من أجل ترجمتها إلى اللغة اإلیطالية و.مراحلها األخيرة
 ترجمة المدونة إلى اللغة بشأنالموانئ في اإلسكندریة الخاص بتدریب الاق مع معهد سعلى قدٍم والمشاورات 
 .العربية

 لمنظمة العمل الدولية عمليةالرشادات اإلدليل واإلسبانية  باإلنجليزیة والفرنسية ٢٠٠٦وقد ُنشر في عام  .٩٩
دليل إرشادات : اع الخاص في الموانئ الحوار االجتماعي في عملية التكيف الهيكلي ومشارآة القط:عنوانب

 واعُتمدت ضمن إطار حلقة عمل دليلیونيه مواد التدریب التي تعزز تنفيذ ال/  في حزیران وقد استكملت.عملية
 .)٢٠٠٦یوليه / تموز(ثالثية ُعقدت في مرآز التدریب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورینو 

عمال الموانئ التابع لمنظمة النهوض ب اضطلع بها المكتب من أجل برنامج ونتيجة لألنشطة الترویجية التي .١٠٠
العمل الدولية، صدرت سبعة تراخيص جدیدة الستخدام البرنامج المذآور خالل الفترة التي یغطيها هذا 

ل  تم التوقيع على اتفاق حقوق مؤلف مع ُمشّغآما ، ترخيصًا٧٤التقریر، مما یرفع عدد تراخيص البرنامج إلى 
 ٢٠٠٦أغسطس / وفي آب. محطة حاویات ترآي من أجل ترجمة وإصدار البرنامج على نفقته باللغة الترآية

 وُعقدت حلقة عمل .عمال الموانئ إلى اللغة اليونانيةالنهوض بأنجزت سلطة ميناء تسالونيكي ترجمة برنامج 
، تم ٢٠٠٦أبریل /  دبي في نيسان في، لمنظمة العمل الدولية،عمال الموانئالنهوض ببرنامج مرشدي لكبار 

وطلب ُمشّغل . ًا للبرنامج من شتى الموانئ التي ُیشّغلها ُمشّغل محطة حاویات دوليرشدفيها تدریب عشرین م
محطة الحاویات الدولي ذاته مؤخرًا من منظمة العمل الدولية الحصول على حقوق المؤلف لترجمة ونشر 

ویجري في الوقت الحاضر التفاوض بشأن االتفاق . لفرنسية على نفقتهعمال الموانئ باللغة االنهوض ببرنامج 
ونظرًا إلى عدم وجود نسخة فرنسية للبرنامج المذآور في الوقت الحاضر، فإن هذا التطور سيسد . المعني

وقد . ثغرة آبيرة وسيفتح فرص تدریب ضخمة من أجل موانئ البلدان الناطقة بالفرنسية وال سيما في أفریقيا
وصدرت ) ٢٠٠٥، ٢التنقيح ( ترجمة نسخة محدثة من البرنامج إلى اإلسبانية ٢٠٠٦یوليه / جزت في تموزُأن

وبرنامج .  ذات الصلة وُأرسلت نسٌخ منها إلى جميع المرخص لهم الناطقين باإلسبانيةROM-CDاسطوانة 
انية والصينية اإلنجليزیة واإلسب(سبع لغات في عمال الموانئ متوفر في الوقت الحاضر النهوض ب

ولدى ). الترآية والبرتغالية(وتجري ترجمته إلى لغتين أخریين ) واإلندونيسية والعربية واليونانية والكوریة
اإلسبانية للبرنامج المذآور، النسخة و) األصلية(منظمة العمل الدولية حقوق المؤلف عن النسخة اإلنجليزیة 

 .ویقع عليها التزام بتحدیثهما حسب الطلب

م المكتب أیضًا الدعم التقني لمشروٍع جاٍر بشأن تحسين السالمة والصحة وظروف العمل في قطاع قدو .١٠١
وُیتوقع أن یستمر . یدیره مرآز التدریب الدولي في تورینوهو مشروع الموانئ في االتحاد الروسي، و

 . مرآز التدریب الدوليجانب  تم طلب الدعم من قد و،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧المشروع في عامي 



GB.297/2 

 

24 GB297-2-2006-10-0088-Ar.doc 

 تراح ُمحدثاق

وهو (النهوض بعمال الموانئ الحاجة إلى استيفاء متطلبات برنامج : ما یليالتزامات المكتب الجاریة تشمل  .١٠٢
دورات تدریبية لتنظيم استجابة إلى الطلبات الواردة من الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية ) جاٍرمشروع 

 .رى من المساعدة التقنيةوحلقات عمل تتصل بالموانئ ومن أجل تقدیم أشكال أخ

 الموارد بسبب عدد األنشطة الجاریة والمخطط لها، یقترح المكتب إرجاء اختيار هذا علىعلى ضوء القيود و .١٠٣
وفي هذا الصدد، سيقدم المكتب إلى .  لبحثه الحقًا- مناقشة عامة بشأن نهج متكامل للعمل في الموانئ -البند 

حًا من أجل اختيار هذا ابغرض البحث اقتر) ٢٠٠٧نوفمبر / ثانيتشرین ال (٣٠٠مجلس اإلدارة في دورته 
 . لمؤتمر العمل الدولي) ٢٠١٠(البند إلدراجه في جدول أعمال الدورة التاسعة والتسعين 

ومن شأن هذا اإلرجاء المقترح أن یتيح للمكتب اتخاذ الترتيبات المناسبة قبل انعقاد الدورة التاسعة والتسعين  .١٠٤
لعمل الدولي من أجل انجاز البحوث ذات الصلة وإعداد التقریر المطلوب في الوقت لمؤتمر ا) ٢٠١٠(

 . المناسب

 مناطق تجهيز الصادرات - ١١

ظلت منظمات العمال على اهتمامها بأن یكون موضوع مناطق تجهيز الصادرات موضوعًا رئيسيًا من أجل  .١٠٥
ومنذ أن أثير هذا . ٢٠٠٦مارس / ذارمناقشة عامة، وهذا ما اقترحته منذ عهد قریب خالل مناقشات آ

 ٢٨جنيف، من (، عقد اجتماع ثالثي للبلدان المشغلة لمناطق تجهيز الصادرات ١٩٩٧الموضوع في عام 
 لمجلس ٢٠٠٣مارس / وأجریت مناقشة في دورة آذار) ١٩٩٨أآتوبر /  تشرین األول٢سبتمبر إلى / أیلول

ولم تشمل استنتاجات . ٥٢ا یتصل بمناطق تجهيز الصادراتاإلدارة بشأن العمالة والسياسة االجتماعية فيم
 المكتب ٢٠٠٣مارس / ودعا مجلس اإلدارة في آذار.  الدعوة إلى اتخاذ إجراءات معياریة١٩٩٨اجتماع عام 

باإلضافة إلى ذلك، . إلى أن یواصل بحث القضایا ضمن إطار ثالثي، بما یشمل جميع جوانب العمل الالئق
طریة للعمل الالئق في البلدان المشغلة لمناطق تجهيز الصادرات، أعرب عن رغبته في ودعمًا لوضع برامج ق

 . أن یولى اهتمام خاص لتعزیز إسهامها في النتائج االقتصادیة واالجتماعية على حٍد سواء

و وال تزال الظروف السائدة في المناطق تثير القلق بشأن انتهاآات المعایير األساسية وضعف قانون العمل أ .١٠٦
في العدید من قطاعات النشاط ذات ذات الوجود الغالب عدم تطبيقه وأثر ذلك على القوى العاملة النسائية 
آما أن هناك انعكاسات ناشئة عن تغير سياسات وقواعد . الصلة والتحدیات الماثلة أمام تحسين اإلنتاجية
 نهجًا مشترآًا ٢٠٠٧-٢٠٠٦ية للفترة ویقدم البرنامج والميزان. التجارة وتطور نمط مناطق تجهيز الصادرات

الستحداث خدمات استشاریة لمنظمة العمل الدولية تستوفي احتياجات الهيئات المكونة من خالل المبادرة 
وتهدف هذه المبادرة إلى توجيه نشاط المكتب آليًا نحو . المرآزیة الدولية بشأن مناطق تجهيز الصادرات

أوضح وینبغي لنشاط المبادرة المرآزیة الدولية أن یوفر صورة . مناطقتحسين ظروف العمل واإلنتاجية في ال
عن تغير االتجاهات والظروف فضًال عن إعطاء مؤشر عن النواقص الرئيسية في القانون والممارسة على 

ومن شأن مناقشة . ر أساس لمناقشة مقبلة في المؤتمريوفتن من ضوء معایير منظمة العمل الدولية، مما یمّك
 أن تحدد الحاجة إلى المزید من التوجيه من جانب منظمة العمل الدولية واألشكال التي یمكن أن تتخذها عامة

 . فضًال عن النُهج ذات الصلة في البرامج القطریة للعمل الالئق

 االتجاهات الجديدة في مجال منع النزاعات الصناعية وتسويتها - ١٢

سریعة الناشئة حول العولمة إلى زیادة التوترات الصناعية ال محالة تؤدي التغيرات االقتصادیة واالجتماعية ال .١٠٧
ولذا فقد آن األوان آي یقوم مؤتمر العمل الدولي باستعراض التطورات والتجارب المتصلة . في بلدان آثيرة

 .بنظم منع النزاعات وتسویتها بهدف تحدید إجراءات المتابعة المناسبة من جانب الهيئات المكونة والمكتب
 

، تقریر مقدم للمناقشة في االجتماع الثالثي للبلدان "قضایا العمل والقضایا االجتماعية ذات الصلة بمناطق تجهيز الصادرات   " 52
 :   على العنوان١٩٩٨أآتوبر /  تشرین األول٢سبتمبر إلى /  أیلول٢٨لصادرات، جنيف، من المشغلة لمناطق تجهيز ا

(http://www.ilo.org/public/english/dialogue/govlab/legrel/tc/epz/reports/epzrepor_w61/index.htm)؛ 
/  تشرین األول٢سبتمبر إلى /  أیلول٢٨، االجتماع الثالثي للبلدان المشغلة لمناطق تجهيز الصادرات، جنيف، من مذآرة مداوالت

 :   على العنوان١٩٩٨أآتوبر 
(http://www.ilo.org/public/english/dialogue/govlab/legrel/tc/epz/reports/10213-01/index.htm)؛ 
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ویعتبر منع نزاعات العمل، حيثما .  العملعالقاتوفي هذا الصدد، فإن منازعات العمل مالزمة لجميع نظم 
ومن . أمكن، وتسویتها، حيثما تنشأ، بأسلوب فعال وسریع وعادل من الجوانب الرئيسية لعالقات العمل السليمة

ل إليها لهذه األغراض لصالح العدالة األساسي بالتالي أن یكون هناك في آل بلد آليات آفؤة ویسهل الوصو
آما أن من شأن إجراء مناقشة في مؤتمر العمل الدولي . االجتماعية والتنمية االقتصادیة المستقرة على السواء

مة عدد من ءحول قضية منع النزاعات وتسویتها أن یمكن الهيئات المكونة الثالثية من دراسة استمرار مال
وفي أعقاب استنتاجات الفریق العامل المعني بسياسة مراجعة : ٥٣ة ذات الصلةتوصيات منظمة العمل الدولي

المعایير، قرر مجلس اإلدارة أن یدعو الدول األعضاء إلى أن تبلغ المكتب بما إذا آان هناك ضرورة محتملة 
 . ٥٤للمراجعة

ة األولى إلى مجلس وتجدر اإلشارة إلى أن اقتراحًا بشأن قضية منع النزاعات وتسویتها آان قد قدم للمر .١٠٨
ومنذ ذلك الحين، .  من أجل بحث محتمل آبند في جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي١٩٩٢اإلدارة في عام 

تطور ترآيز ومضمون االقتراح وجرى إدراجه في قائمة مختارة من جانب مجلس اإلدارة في مناسبات عدة 
: مكن أن تشمل مثل هذه المناقشة ما یليوی. قترح لمناقشة عامةا حين ١٩٩٩مارس / آان آخرها في آذار

االتجاهات والتطورات العامة في هذا المجال؛ أدوار إدارات التوفيق والتحكيم والوساطة والمحاآم والهيئات 
عالقات العمل؛ تقویة األساليب التقليدیة لتسویة المنازعات وإدماج / القضائية في مجال العالقات الصناعية

مثل اإلطار والمؤسسات واآلليات (دیدة تتصل بسمات رئيسية من النظم الناجحة نُهج وأدوات وتقنيات ج
 . ؛ دور الشرآاء االجتماعيين؛ اآلفاق المستقبلية للتعاون التقني)واإلجراءات القانونية
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