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 ٢٨ إلى ٢١تحتفل منظمة العمل الدولية بالذكرى التسعين لتأسيسها من  - )د أخبار م ع (بيروت
 حيث سيتم ،"الكساد الكبير"منذ لمال واالستخدام في قطاعي اأزمة أسوأ والعالم يواجه ابريل /نيسان

ذلك من خالل احتفاالت و "الحوار االجتماعي بشان العمل الالئق من اجل عولمة عادلة"التركيز على 
لحل المأزق اتخاذ مبادرات و، مما سيطلق حوار عالمي إلعادة األمل  بلد حول العالم١٠٠في أكثر من 
  .١عملال عالمالذي يواجه 

  
 عمالو حكومات من اإلنتاجأطراف بين حوارات  مثل الاالحتفاالت المحلية أشكال عدةخذ وستت

هذه  تتضمنسوف  كما و.مجتمع مدني وميونيأكادو ،برلمانيونو ،رؤساء دولو ،أصحاب عملو
عمل ورش ، وللعمل الالئققطرية  برامج إطالقو ،التصديق على معايير العمل الدوليةاالحتفاالت 

منح الحكومات جوائز ولفرص العمل معارض عن حلول لالزمة المالية باالضافة الى حث تبتقنية 
منظمة " بعنوان جديدمجلد وعلى هامش هذه االحتفاالت، ستطلق منظمة العمل الدولية  .العمل الالئق

  ."٢٠٠٩-١٩١٩ ،"السعي لتحقيق العدالة االجتماعيةوالعمل الدولية 
  

صف و ،ةبالمناسبخاص  في بيان ،خوان سومافياالسيد عمل الدولية المدير العام لمنظمة ال أصدروقد 
تدهور ظروف العمل و،  األعمالإغالقو البطالة الجزئية،ناتج عن زيادة البطالة وال تدهورال "فيه
  ".انعدام األمنالفقر و وعدم المساواةمزيد من في العمل باالضافة الى الحقوق االستخفاف باحترام و
  
 هأن مضيفاً ،"اجتماعية عميقةزمن اضطرابات اقتصادية وفي نحتفل بهذه الذكرى "فيا قال السيد سوماو
  ."الصعيد المحليعلى  هاميثاقو العالميةمنظمة العمل الدولية رسالة سيتم نشر "

  
ما بعد الحرب العالمية المنظمة فقد أسست . منظمة العمل الدوليةولطالما أدت األزمات إلى التغيير في 

 كما ،"العدالة االجتماعيةإال من خالل الطويل األمد ترسيخ السالم العالمي وال يمكن " مبدأ ىعل األولى
العديد من قامت منظمة العمل الدولية بالرد على وخالل العقود التسعة الماضية، . نص عليه ميثاقها

 إلى هادفة  عمليةمبادراتائة ون باتسياسو ،غير مربوطة بوقت خالل عالم العمل بقيممن األزمات 
  .ة العدالة االجتماعيةقمالح

  
  وعمال، أصحاب عمل حكومات- الثالثيةبتركيبتها في منظمة العمل الدولية تطور األدوات وقد أدى 

 .قامت بتطورات مهمة في عالم العملالعمالية العالمية كما و كانت بمثابة قاعدة ألكثرية التشريعات -
االستخدام ، تطوير  الضمان االجتماعي،المهنيةة والسالمة الصح ،لعملظروف اتغطي هذه األدوات و
  العمل الجبريإلى باإلضافة ،المفاوضة الجماعيةللحرية النقابية واألهداف األساسية د البشرية ورالمواو
منها  معينة وأدوات منظمة العمل الدولية أيضا على مجموعاتركزت و. عدم التمييز واألطفالل عمو

  .ةاإلعاق يالعمال ذوالعمال المهاجرين وو، األصليينالسكان 
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 األبحاث، ،معياريةالنشاطات التغطي و  دولة عضو١٨٢تعمل منظمة العمل الدولية مع شركائها في و
  . التعاون التقنيوتبادل المعلومات و ،الستشارات في مجال السياساتاخدمات ال
  
فالعمل الالئق  .لمهمة منظمة العمل الدولية التاريخية في مفهوم العمل الالئقالمعاصرة المفهوم تتجسد و

  الحرية منظروفمنتج في الرجال كي يحصلوا على عمل الفرص لجميع النساء ويعني توفير 
على الصعيد  العمل الالئق لمنظمة العمل الدوليةتم تبني أجندة و. والكرامة االنسانية واألمن المساواةو

الحماية و ،الحقوق في العملو ،المؤسساتواالستخدام ترتكز على ، والمحليو اإلقليميو العالمي
تستجيب لحاجة التي هذا هو األساس التباع نهج متوازن من األفعال و. الحوار االجتماعياالجتماعية و

  .المتزايد والتنمية المستدامة اإلنتاجيالشعوب إلى العمل الالئق والنمو 
  

خالل زمن الحروب والسالم، النكبات والنمو االقتصادي، تتابع كل من "انه  العام على شدد المديركما و
فعلى العمل أن  :ئ موحدةحول مبادوالحوار أصحاب العمل االجتماع العمال و ومنظمات الحكومات

بهذه قد تم االعتراف و. "هدد التطوريالفقر حيث ما كان ؛ والعمل ليس بسلعةو؛ مصدر كرامةيكون 
 اليوم لتوجيه عملنا ستخدمتُالقيم ما زالت هذه و ،١٩٦٩عام األعمال من قبل جائزة نوبل للسالم وم القي
  ".تحديدهو
  

 التي قامت بتأسيسها ،بعد االجتماعي للعولمةالمعنية بال استطاعت اللجنة العالمية ،٢٠٠٤وفي العام 
 أنتج العولمة السائد الذي لنموذجرا نظ ، أن تتوقع جوانب عديدة لالزمة الحالية،منظمة العمل الدولية

  ."سياسياًغير مستدامة غير مقبولة أخالقيا و"اللجنة بأنها  اختالالت عالمية صنفتها
  

اتخاذ خطوات األساسية ومنظمة العمل الدولية وقيم  ئعلما بأن االحتفال هو فرصة للتأكيد على مباد
فلنعمل " بقوله سومافياأضاف و .ي يومنا هذاالمؤسسات فو العائالت اتواجهالذي " التشكيك "لمكافحة

عمل تطوير قضية العلى  أيضاًمعاً العمل  ووضع سياسات تقوم بدعم هدف العمل الالئقعلى معا 
  ".اومسؤوليتننا ميثاقهذا هو  ،هذه هي مهمتناف. عادلةعولمة عدالة اجتماعية ومن اجل الالئق 

  
قد قدمت و. منتجة إصالحات على لالزمة مبني  الئق بنهج عمل طالبت منظمة العمل الدوليةالطالمو

 ،المستدامةالمؤسسات و ، الوظائف الخضراءا بما فيه،استخدامفرص جلب التدابير التي تالعديد من 
بشكل مترابط في العمل األساسية  والحقوق ئالمباد المعايير ووإدراجالحماية االجتماعية زيادة و

  .يجاد أجوبة شمولية دعم الحوار الخالق الإلى باإلضافة
  
 أن يتم االتفاق في مؤتمر العمل الدولي الذي سوف ،عملية، كمبادرة ملموسة ويقترح السيد سومافياو

 وإعادةصادية يعقد في جنيف في حزيران على اتفاق عالمي للوظائف يقوم بتعزيز االصالحات االقت
  .الالئقالعمل أجندة لى  تركز علية،يدة لعولمة أكثر شموتكوين أسس جد

  
أنها تدعو رك دولي لدعم العمل الالئق كما و تكرر منظمة العمل الدولية ندائها لتح،في هذه المناسبةو

  .لعمل الالئق في المستقبلمستدام لو متوازن ،األشخاصلعمل يرتكز على 
  


