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  مقدمة
؛ وهي )٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني (٣٠٣ه هذه الوثيقة مقدمة إلى مجلس اإلدارة لكي يبحثها في دورت .١

ودوراته ) ٢٠١١ (مائةتتضمن مقترحات بنود يمكن أن تدرج في جدول أعمال دورة مؤتمر العمل الدولي ال
 . المقبلة

نوفمبر بمناقشة أولى للبنود التي / وآما جرت عليه العادة، يقوم مجلس اإلدارة آل سنة في شهر تشرين الثاني .٢
. ي جدول أعمال دورة مؤتمر العمل الدولي التي تعقد بعد سنتين ونصف من ذلك التاريخيقترح إدراجها ف

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

مارس من آل سنة في جدول أعمال دورة المؤتمر التي / ة، يبت مجلس اإلدارة في شهر آذاروبصورة عام .٣
. ٢ولكنه قد يقرر ألسباب مختلفة إرجاء قراره إلى دورة أقرب من زمن انعقاد المؤتمر. تعقد بعد ذلك بسنتين

في ت المؤتمر، فتقدم أما البنود التي يجري بحثها دون أن يتم اختيارها لجدول أعمال دورة معينة من دورا
ويمكن آذلك بحث سحب اقتراح لم يلق تأييدًا .  مرة أخرى آاقتراح لجدول أعمال الدورة التالية للمؤتمرالعادة

 .يعتد به بعد عرضه لعدة مرات

  المناقشات المتكررة بموجب 
  متابعة اإلعالن

بموجب متابعة اإلعالن بشأن العدالة ستعتمد المنظمة  ،٢٠١٠٣آما يتبين في الوثيقة بشأن جدول األعمال لعام  .٤
تدرك إدراآًا  " ١": االجتماعية من أجل عولمة عادلة، خطة لمناقشات متكررة في مؤتمر العمل الدولي بحيث

أفضل الوقائع واالحتياجات المتنوعة للدول األعضاء فيها فيما يتعلق بكل هدف من األهداف االستراتيجية 
مستخدمة جميع وسائل العمل التي تملكها، بما في هذه الوقائع واالحتياجات وتستجيب على نحو أآثر فعالية ل

ذلك اإلجراءات المتعلقة بوضع المعايير والتعاون التقني والقدرة البحثية والتقنية للمكتب وتكيف أولويات 
 المتخذة بشأن تقّيم نتائج أنشطة منظمة العمل الدولية بهدف تنوير القرارات " ٢"وبرامج نشاطها وفقًا لذلك؛ 

 البرنامج والميزانية وغير ذلك من قرارات اإلدارة السديدة

٤ .  

 في ًاأن هناك توافق) سبتمبر/  أيلول١٦-١٥( خالل المشاورات الثالثية المعقودة بشأن متابعة اإلعالن نوتبّي .٥
لمتعلق بالعمالة  انطالقًا من الهدف االستراتيجي ا٢٠١٠ في عام المناقشات المتكررةاآلراء حول بدء دورة 

وتم االتفاق أيضًا . ٥تناول الهدف االستراتيجي المتمثل في الحماية االجتماعيةت س٢٠١١ في عام مناقشةوأن ال
على أنه نظرًا التساع طيف القضايا المشمولة، ينبغي مناقشة موضوع الحماية االجتماعية مرتين خالل الدورة 

السالمة والصحة المهنيتان وظروف االستخدام (اليد العاملة حماية :  قسمينوينبغي أن يقسم الموضوع إلى
 حماية ،يناقش أوًالن يإال أن اآلراء اختلفت حول مسألة معرفة أي الموضوع. والضمان االجتماعي) والعمل

 

جنيف، مكتب العمل الدولي،  (ى أعمال مجلس إدارة مكتب العمل الدولينظر خالصة وافية للقواعد المطبقة علا   1
  .    ٢٢- ٢١، الصفحتان )٢٠٠٦

، قرر مجلس اإلدارة أن يرجئ اختيار بند تقني ثالث يستكمل جدول أعمال دورة المؤتمر ٢٠٠٨مارس /    في آذار2
تظار حصيلة المناقشة المقبلة في المؤتمر ، في ان)٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني (٣٠٣تلك، إلى دورة مجلس اإلدارة 

 . GB.303/3/1: انظر الوثيقة. بشأن تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية

  . GB. 303/3/1:    انظر الوثيقة3

  . متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، الجزء ثانيًا باء   4

وترد تفاصيل . مناقشات المتكررة بالنسبة للدراسات االستقصائية العامة آذلك خالل المشاورات   نوقشت انعكاسات ال5
  .GB. 303/LILS/6:  عن هذه االنعكاسات في الوثيقة
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ونتيجة لذلك، ترد مقترحات تمهيدية حول هذين الخيارين في هذه الوثيقة، . اليد العاملة أو الضمان االجتماعي
  . بعد تقديرأ على ٢٠٠٩مارس /  أن على مجلس اإلدارة أن يبت خياره بين الموضوعين في آذارعلمًا

  مقترحات بشأن جدول أعمال الدورة 
 )٢٠١١(المائة للمؤتمر 

خمسة بنود لم تدرج في جدول ) ٢٠١١(تشمل المقترحات األخرى بشأن جدول أعمال الدورة المائة للمؤتمر  .٦
العمل الالئق في سالسل التوريد العالمية؛ التمويل االجتماعي؛ التمويل :  وهي،٢٠١٠أعمال المؤتمر لعام 

بالغ الصغر من أجل العمل الالئق؛ األمن المرن آأداة للتكيف مع التغييرات في االقتصاد المتسم بالعولمة؛ 
الم تحويل الباحثين عن عمل إلى مستحدثين لفرص العمل؛ الحق في اإلع: روح المبادرة لدى الشباب

 . والمشاورة في سياق إعادة الهيكلة االقتصادية

، آما جرى وضعه في )٢٠١٠(ويجدر التذآير بأن جدول أعمال دورة مؤتمر العمل الدولي التاسعة والتسعين  .٧
 بهدف القيام بنشاط ،"العمل الالئق للعاملين في الخدمة المنزلية: "، يشمل البند التالي٣٠١دورة مجلس اإلدارة 

بند لمناقشة معيارية ثانية بشأن ) ٢٠١١(لذا ينبغي أن يدرج في جدول أعمال الدورة المائة للمؤتمر و. معياري
 . العمل الالئق للعاملين في الخدمة المنزلية

 ،وعلى أساس هذه المعلومات وبالنظر إلى أن المؤتمر يبحث، وفقًا لممارسته المعتادة، ثالثة بنود تقنية آل سنة .٨
عمال الدورة المائة للمؤتمر، سيتعين على مجلس اإلدارة أن يبت في أي الموضوعين بغية تحديد جدول أو

 . يختار فيما بين حماية اليد العاملة والضمان االجتماعي آموضوع لمناقشة متكررة وأن يختار بندًا إضافيًا آخر

لإلطالع  (التالية، هي ٢٠١١وباختصار، فإن المقترحات حتى اآلن لبنود جدول أعمال دورة المؤتمر لعام  .٩
 :)على التفاصيل انظر الملحق األول

  مناقشة متكررة بشأن حماية اليد العاملة أو الضمان االجتماعي؛  )أ(

  ؛)مناقشة عامة(العمل الالئق في سالسل التوريد العالمية   )ب(
  ؛)مناقشة عامة(التمويل بالغ الصغر من أجل العمل الالئق : التمويل االجتماعي  )ج(

  ؛)مناقشة عامة(ن المرن آأداة لتسهيل التكيف مع التغيرات في االقتصاد المتسم بالعولمة األم  )د(
  ؛)مناقشة عامة(تحويل الباحثين عن عمل إلى مستحدثين لفرص العمل : روح المبادرة لدى الشباب  )ه(

  ).مناقشة عامة(الحق في اإلعالم والمشاورة في سياق إعادة الهيكلة االقتصادية   )و(

  ات بشأن جداول أعمال دوراتمقترح
  المؤتمر المقبلة

نوفمبر لتشمل بحث بنود / ، على توسيع نطاق مناقشاته في تشرين الثاني١٩٩٧دأب مجلس اإلدارة، منذ عام  .١٠
ومن المقترح أن يؤخذ في االعتبار ثالثة . يمكن التفكير في إدراجها في جداول أعمال دورات المؤتمر المقبلة

درج في البنود المحتملة للمؤتمرات المقبلة في الوثيقة المقدمة إلى دورة مجلس اإلدارة في من البنود التي لم ت
 العمل والسالمة والصحة وقت، أي بنود حماية األطفال والعمال الشباب و٢٠٠٧٦نوفمبر / تشرين الثاني

لى التوالي في إطار المهنيتين، وأن يعاد تنسيقها في سياق المناقشات المتكررة في المستقبل في المؤتمر ع
. وبناًء على ذلك، لم ترد هذه البنود في هذه الوثيقة. المبادئ والحقوق األساسية في العمل وحماية اليد العاملة

باإلضافة إلى ذلك وفيما يتعلق بالبنود بشأن العمل في الموانئ وساعات العمل في النقل البري، يجدر التذآير 
 أن تسحب نظرًا الفتقارها إلى التأييد والعمل الجاري بشأن ٢٠٠٧نوفمبر / أنه تقرر في دورة تشرين الثاني

وفي الوقت ذاته، قدم المكتب اقتراحًا جديدًا لجدول أعمال الدورات المقبلة للمؤتمر بشأن دور . هذه المواضيع

 

  . GB. 300/2/2:    انظر الوثيقة6



GB.303/3/2

 

GB303_3-2_[2008-10-0066]-Ar.doc 3 

المناعة مكان العمل في توفير فرص الحصول على الوقاية والعالج والرعاية والدعم للمصابين بفيروس نقص 
  . اإليدز/ البشرية

لالطالع على التفاصيل انظر الملحق  (وعليه، فإن المقترحات بشأن جدول أعمال الدورات المقبلة هي آالتالي .١١
 ): الثاني

  احتمال إجراء مناقشة عامة؛ : مناطق تجهيز الصادرات  )أ(

تراعي (اء مناقشة عامة إمكانية إجر: االتجاهات الجديدة في منع النزاعات الصناعية وتسويتها  )ب(
  ؛)سياسة مراجعة المعاييرب المعنياستنتاجات الفريق العامل 

دور مكان العمل في توفير فرص الحصول على الوقاية والعالج والرعاية والدعم للمصابين بفيروس   )ج(
  . اإليدز/ نقص المناعة البشرية

لمكتب بتوجيهات تتناول األولويات التي وعلى ضوء هذه المقترحات، قد يرغب مجلس اإلدارة في أن يزود ا .١٢
ومن . يتعين تحديدها وأعمال البحوث الجديدة التي يتعين إجراؤها إلحراز تقدم في إعداد هذه المقترحات

 . المرحب به آالعادة أن يشير مجلس اإلدارة إلى أي مواضيع أخرى من أجل أن يستفيض المكتب في إعدادها

ا تبدأ دورة المناقشات المتكررة، سيستنير قرار مجلس اإلدارة بشأن البندين وتجدر المالحظة أيضًا أنه حينم .١٣
التقنيين المتبقيين من جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي إلى حد ما بخطة عمل المناقشة المتكررة للسنوات 

قة أو المتكررة أن تبرز مواضيع تقتضي مناقشة موضوعية متعم مناقشات االستعراضات ويتوقع من. السابقة
 . اهتمامًا عاجًال أو إجراًء محتمًال لوضع المعايير

وإعداد البنود التي يمكن أن تدرج ) ٢٠١١( المائة ،توخيًا لوضع جدول أعمال دورة مؤتمر العمل الدولي .١٤
 :في جداول أعمال دورات المؤتمر المقبلة، فإن مجلس اإلدارة مدعو إلى القيام بما يلي

   الواردة في هذه الوثيقة؛،ل أعمال دورة مؤتمر العمل الدوليبحث المقترحات بشأن جدو  )أ(

، )٢٠٠٩مارس / آذار (٣٠٤اختيار المقترحات التي يتعين أن تخضع لبحث أآثر تعمقًا في دورته   )ب(
  ؛)٢٠١١(بغية وضع جدول األعمال النهائي لدورة مؤتمر العمل الدولي المائة 

أعمال البحوث والتشاور بشأنها من أجل دورات المؤتمر بيان البنود التي قد يجدر التعجيل في   )ج(
  . المقبلة

 
 

  . ٢٠٠٨أآتوبر /  تشرين األول٨جنيف، 
 

 . ١٤الفقرة   :بشأنها يتخذ قرار ةنقط 
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   األول الملحق

  مقترحات بشأن جدول أعمال الدورة
  )٢٠١١(المائة للمؤتمر 

  العمالة

   العمل الالئق في سالسل التوريد العالمية  - ١
  )مناقشة عامة(

  ملخص
يخلف تزايد العولمة ونمو سالسل التوريد التي تعبر الحدود وغالبًا ما تتوسع عبر العالم، نقاشًا آبيرًا حول 

وتشمل القضايا المثارة . انعكاسات هذه التطورات على آمية العمالة ونوعيتها وتوزيعها في جميع أنحاء العالم
لدان وفرادى الشرآات الستغالل اإلمكانيات اإلنمائية االقتصادية التي تتمتع بها الفرص والتحديات الماثلة أمام الب

وسيسهم هذا البند . سالسل التوريد العالمية والمحافظة في الوقت ذاته على المعايير االجتماعية أو االرتقاء بها
االجتماعية والمتعلقة بالعمالة، المقترح للمناقشة في هذه القضية األساسية عن طريق التصدي للعواقب االقتصادية و

الناشئة عن التغيرات الهيكلية الجارية في القطاعات الرئيسية من االقتصاد العالمي، ال سيما تحديد السياسات 
ومن أجل توفير أرضية وأساس . والبرامج واألدوات الالزمة لتحقيق نتائج العمل الالئق في سالسل التوريد العالمية

أمثلة ( التقرير بعض سالسل التوريد التمثيلية وبعض سالسل التوريد الهامة لتسترشد بها المناقشة للمناقشة، قد يختار
من قبيل التجهيزات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وسالسل األغذية العالمية وخدمات مثل التصميم 

  ). الصناعي أو استحداث برامج الحواسيب أو السياحة

وأدت المشارآة .  في هيكل أسواق المنتجات والخدمات والعمل عبر العالم آبيرًاوريد تأثيرًاتؤثر سالسل الت .١
 وتشكل ، في بعض البلدان النامية ونمو المنشآت والعمالة بشكل آبير جدًانشوءفي سالسل التوريد الدولية إلى 

ونتج عن هذا توسع أسواق . لميهذه المشارآة أداة رئيسية تربط العديد من البلدان النامية باالقتصاد العا
لم تستطع سوى حفنة من وحتى اآلن . الخدمات والتصنيع والزراعة وزياة القدرة على اإلنتاج في هذه البلدان

، تواجه  منهاالبلدان النامية فقط أن تستفيد من هذه الفرص مما يدل بوضوح على أن البلدان، ال سيما النامية
فية دعم تنمية قاعدة منشآتها وتنويعها وتحديثها لكي تستطيع االستفادة من  وتحديات معا فيما يخص آيفرصًا

  .النمو الذي تعرفه سالسل التوريد العالمية
 إلى جانب التغيرات التي تشهدها التكنولوجيا بما  واالستثمار المباشر األجنبي معًااألسواقانفتاح تزايد يؤثر و .٢

وفي الكثير من القطاعات، قررت . في تنظيم اإلنتاج وعالقات األعمال  آبيرًا تأثيرًا،فيها نظم النقل واالتصال
بمصادر خارجية فيما يخص مجموعة في الوقت ذاته االستعانة و  الكفاءات األساسية المنشآت الترآيز على

 سالسل توريد دولية طويلة أآثرقيام وقد أسفر هذا في المقابل عن .  المتعلقة باإلنتاج والخدماتاألنشطةمن 
تطوير وإنتاج وتوزيع المنتجات في مجاالت فأآثر ومعقدة في الغالب تشمل مجموعة متنوعة من المنشآت 

 . والخدمات

 هذه أفرزتهعالقات األعمال على نحو متزايد تحول في ويتجلى في ترتيبات االستعانة بمصادر خارجية  .٣
وة المنشآت التي تسوق السلع أو الخدمات وفي القطاعات االقتصادية المهمة آانت هناك زيادة في ق. التغيرات

وفي الماضي آانت معظم . مرتبطة بقوة تلك الشرآات التي تنتجها، وهو تحول ذو تأثير عميق في عالم العمل
بيد أن هناك اتجاهًا جديدًا يتمثل في نمو . الشرآات الرائدة في سالسل التوريد العالمية تقع في البلدان المتقدمة

    . والمتوسطة الموجودة في البلدان الناميةالمنشآت الصغيرة

وترتكز هذه القرارات . تعني قرارات االستعانة بمصادر خارجية قرارات نقل األنشطة إلى الخارجغالبًا ما و .٤
الخدمات تقديم عادة على اعتبار مجموعة من العوامل، بما فيها تكاليف اليد العاملة والقدرة على اإلنتاج و

ويمكن أن . هلة التسويق والموثوقية والحصول على الهياآل األساسية وعوامل أخرىوجودة المنتجات وم
ويمكن أن تشمل معايير االختيار االستقرار السياسي واالقتصادي . يتعلق اختيار الموردين باختيار البلد

تصاالت السلكية النقل واال(فر الموارد البشرية وقدرتها وقدرات العمال اللغوية وجودة الهياآل األساسية اوتو
فر خدمات مالية فعالة وقوة سيادة القانون، بما في ذلك ما يتعلق بحماية حقوق الملكية اوتو) والالسلكية

لبلدان من أجل المتاحة لوبالتالي فإن الفرص . وإنفاذها وتوفر آليات لتسوية النزاعات، من بين أمور أخرى
 إلى حد آبير على األطر تتوقفمالة المنتجة والعمل الالئق االندماج في سالسل التوريد العالمية وتعزيز الع

 .السياسية الوطنية
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ويمكن للبلدان أن تستخدم مجموعة من االستراتيجيات لتحسين استغالل إمكانيات سالسل التوريد العالمية  .٥
لفرص التي ويمكن الستراتيجات االستفادة من ا. لتوليد النمو االقتصادي والعمالة المنتجة والحد من الفقر

تقدمها سالسل التوريد العالمية أن تشمل برامج مستهدفة لالرتقاء بالمهارات واالنتاجية والقدرة التنافسية 
ويمكن لتطوير الهيكل األساسي وتطوير االنتاج ومرافق االختبار . لقطاعات معينة وتجمعات محددة للمنشآت

ًال فعالة لدعم المنشآت وال سيما في البلدان النامية آي ونقل التكنولوجيا وبرامج تنمية الموردين، أن تكون سب
ويمكن للجهود الرامية إلى استخدام سالسل القيم . تندمج بأساليب مفيدة ومستدامة في سالسل التوريد العالمية

 مليار شخص في االقتصاد ١٫٣على المستويين الوطني والدولي لربط الفقراء العاملين الذين يزيد عددهم على 
 .  المنظم بعدد أآبر من فرص العمل المنتجة، أن تكون جزءًا من استراتيجية الحد من الفقرغير

وفي أغلب . ويثير نمو سالسل التوريد العالمية واالستعانة بمصادر خارجية قضايا تحيط بتطبيق معايير العمل .٦
 معايير العمل على نحو آاف  ممارسات العمل وال تطبقًا برصدالبلدان فقرأشد  الحكومات في تقوماألحيان ال 

آما أثرت الضغوط التنافسية الحادة على المنشآت، ال سيما في . وذلك لعدد من األسباب منها قلة الموارد
وآنتيجة لذلك تزايدت دواعي القلق ألن معايير العمل . هوتطبيقالقانون الطرف األدنى من السلسلة في تطور 
عايير أساسية في العمل، ال تراعى في مجاالت عديدة من أنشطة دوائر الدولية، بما فيها تلك المعترف بها آم

  .   األعمال الدولية

 نظرًاوذلك المسؤولية عن ممارسات العمل لدى مورديها، تحمل قدر من وقد بدأت شرآات موردة عديدة في  .٧
ت االجتماعية في لعدد من األسباب، منها دواعي القلق المتزايدة المثارة بشأن ممارسات العمل والممارسا

 ما تشمل هذه الجهود وغالبًا.  والرغبة في تطوير ممارسات اإلدارة واإلنتاجية لدى آل منهاتوريدالسالسل 
وألن هذه المبادرات . نظم مختلفة للتنفيذ والرصدب ،مرفقةعلى الموردينبهدف تطبيقها اعتماد مدونات للسلوك 

سؤولية عن ممارسات العمل في منشأة أخرى ال تمتلكها وال تعني أن منشأة من المنشآت تضطلع بشيء من الم
وهناك بشكل خاص غموض فيما يخص تقاسم . تتحكم فيها، فإنها تثير العديد من األسئلة وتشكل مصدر جدل

فعلى سبيل المثال، آيف يمكن للشرآة الموردة أن ترصد بشكل فعال . المسؤوليات بين المنشآت والحكومات
  وهل يمكن للمنشآت أن تنفذ،دم التقيد بالمعاييرتواجه ع مورديها وآيف ينبغي أن ممارسات العمل لدى

 ما تحيل إلى معايير العمل الدولية، في حاالت ال ، المدونات التي غالبًا بفعالية، وآيف يمكنها أن تنفدبفعالية
  . تضطلع فيها الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بهذه المعايير أو ال تحترمها

 عن القلق ألن عالقات االستقاللية في سلسلة التوريد قد تكون وسيلة  بصورة خاصة، منظمات العمالوتعرب .٨
. تتهرب بها الشرآات الموردة من مسؤولياتها آأصحاب عمل فيما يخص احترام الحقوق األساسية في العمل

 على المفاوضة الجماعية قدرة  فيوترى هذه المنظمات بأن القوة النسبية للشرآات الموردة يمكن أن تؤثر سلبًا
الوصول إلى صناع القرار سبل حماية العمال بسبب منع العمال الموجودين في أسفل سلسلة التوريد من 

 عن القلق ألن آثرة فتعربأما منظمات أصحاب العمل .  ظروف عملهمالحقيقيين الذين يحددون فعليًا
نعدام الثقة بالنسبة للمنشآت، دون أن تسفر بالضرورة المدونات ونظم الرصد تسفر عن زيادة في التكاليف وا

 ألنه ُينتظر من المنشآت تحمل مسؤوليات ُيفترض أن تضطلع بها ًاآما أن هناك قلق. عن ظروف عمل أفضل
 بعض الحكومات، ال سيما في البلدان النامية، عن دواعي القلق ألن ترتيبات من وتعرب. الحكومات المعنية
  .  أمام الصادراتحاجز غير جمرآين ُتستخدم آهذا القبيل يمكن أ

ويمكن أن يكون لسالسل التوريد أيضا تأثير آبير في صنع السياسة الوطنية في مجال سياسة الضرائب  .٩
الوطنية وسياسات المنافسة أو االستثمار على سبيل المثال أو حتى في مجال السياسات االجتماعية مثل 

 .الضمان االجتماعي وتوفير الرعاية

وتتناول مجموعة من الوحدات في المكتب جوانب متعددة من سلسلة التوريد، وسيجري بالتالي معالجة  .١٠
الموضوع على نحو شامل، باالستفادة من الخبرات على صعيد دوائر المكتب مثل تنمية المنشآت وتنمية 

ة والمعايير والحوار المهارات واألنشطة القطاعية وتكامل السياسات والمعهد الدولي للدراسات العمالي
  . االجتماعي وغير ذلك من الوحدات

  بعض القضايا للمناقشة

ويمكن أن تشمل القضايا . سترآز المناقشة على آيفية تعزيز العمالة والعمل الالئق في سالسل التوريد العالمية .١١
  :التي سُتناقش ما يلي

  وريد العالمية؟ سالسل الت الرئيسية الجارية فيالهيكلية ما هي بعض التغييرات  -
   الرئيسية لهذه التغييرات؟ما هي المحرآات  -
  ما هو تأثير هذه التغييرات في آمية العمالة ونوعيتها وتوزيعها؟   -
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   سالسل التوريد العالمية؟ فيالهيكلية لتغييراتالتصدي لما هو الدور الممكن للسياسات الدولية في   -
 افسية واإلنتاجية والعمل الالئق في سالسل التوريد العالمية؟ السياسات للنهوض بالقدرة التنأنجع ما هي   -
ما هي السياسات واالستراتيجيات الوطنية والمحلية والقطاعية الممكنة لتعزيز العمالة المنتجة وإلقامة   -

  الصالت بين العدد الكبير من الفقراء العاملين وبين سالسل التوريد الوطنية والعالمية؟
لعامة ونظم الرصد األخرى التي يمكن أن تعالج القضايا المتعلقة بسالسل التوريد العالمية ما هي اللوائح ا  -

  والعمل الالئق؟
لمبادرات الطوعية الخاصة والجهود األخرى في إدارة القضايا الفعلي والمحتمل لدور الما هو   -

  االجتماعية في سالسل التوريد؟  
  الجماعية وفي الحوار االجتماعي؟  ما هي آثار سالسل التوريد في المفاوضة   -
 سالسل التوريد العالمية على العمالة المنتجة والعمل الالئق  فيالهيكلية ما هي انعكاسات وآثار التغييرات  -

  بالنسبة للحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ؟
تضعها منظمة العمل الدولية من ما هي الخدمات االستشارية واألدوات والمساعدة التقنية التي يمكن أن   -

  أجل دعم خلق الوظائف وتطوير المنشآت في سالسل التوريد العالمية؟
تشجع التقيد بمدونات السلوك وبمعايير العمل ل أن ا العماتمنظموعمل منظمات أصحاب الآيف يمكن ل  -

  ؟الدولية في سالسل التوريد العالمية

  النتائج المتوخاة

  : من المناقشة العامة في مؤتمر العمل الدولي آالتاليستكون النتيجة المتوخاة .١٢

 آمية العمالة ونوعيتها على في سالسل التوريد العالمية الهيكلية الدولي بشأن تأثير التغييرات النقاشتقييم   -
  وتوزيعها، في سياق برنامج العمل الالئق التابع لمنظمة العمل الدولية؛

عزيز السياسات واالستراتيجيات واألدوات المتسقة الخاصة بتقديم إصدار توصيات بشأن عمل المنظمة لت  -
  .  تعزز العمالة المنتجة والعمل الالئق في سالسل التوريد العالمية، بحيث الدعم التقني للهيئات المكونة

  التمويل بالغ الصغر : التمويل االجتماعي  - ٢
  )مناقشة عامة (١من أجل العمل الالئق

  ملخص
 األسواقوهو يحمل رسالة العمل الالئق إلى . لصغر هو محرك قوي للنهوض بالعمل الالئقالتمويل بالغ ا

ونظرًا إلى ما ينطوي عليه من أعداد . والميادين السياسية بصورة عامة في ما يتخطى نطاق منظمة العمل الدولية
تمويل بالغ الصغر خدمات إلى  مؤسسة ١٠ ٠٠٠ويقدم ما يزيد على . بيرة فإن له أثرًا مضاعفًا ضخمًاوديناميات آ

فالطلب : وليس هذا سوى الجزء البارز من جبل الجليد.  مليون فقير عامل في جميع أنحاء العالم١٣٠ما يقدر بزهاء 
وعدد مؤسسات التمويل بالغ الصغر وقربها من الفقراء يجعلها الشريكة المثالية . الفعلي يقدر بزهاء عشرة أضعاف

ومن شأن تنظيم مؤسسات التمويل . منظمات أصحاب العمل والعمالامتداد  نطاق وسعوهي ت ،لمنظمة العمل الدولية
  . بالغ الصغر للفقراء العاملين أن يقيم آذلك صلة وصل مع منظمات الشرآاء االجتماعيين

 الخروج من السمة غير المنظمة إلىويفتح التمويل بالغ الصغر اآلفاق أمام فرص العمالة المنتجة ويفضي 
  .ساعد على تحسين ظروف العمل ويوفر األمن في مواجهة صدمات الدخلوي

في جميع  مؤسسة تمويل بالغ الصغر من آبريات المؤسسات ٢٥أقامت ، ٢٠٠٨يناير / وفي آانون الثاني
أنحاء العالم شراآة مع منظمة العمل الدولية الختبار االبتكارات التي تتصدى لمواطن العجز في العمل الالئق، 

 مثًال عن طريق إضافة منتجات ادخارية جديدة أو اعتماد شكل جديد من الضمان أو الجمع بين االئتمان وذلك
  . وتوفر هذه االبتكارات العمل الالئق على أرض الواقع. والتدريب على المهارات وما إلى ذلك

كاسات السياسية  بتقييم التجارب وتحليل االنع٢٠١١في عام وستقوم المناقشة في مؤتمر العمل الدولي 
  . بالنسبة لمنظمة العمل الدولية والدول األعضاء فيها

 
واالئتمان بالغ  ... ال يمكن تحقيق سالم دائم ما لم تجد مجموعات سكانية آبيرة أساليب تخولها من آسر شوآة الفقر   "1

  ). ٢٠٠٦اللجنة المعنية بجائزة نوبل للسالم، " (الصغر هو أحد هذه األساليب
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  األساس المنطقي

اعتبرت قرارات مؤتمر العمل الدولي على مدى السنوات القليلة الماضية الحصول على االئتمان والتمويل  .١٣
ت المستدامة أو العمالة  سواء آان ذلك في سياق المنشآ،آقيد رئيسي أمام تحقيق العمل الالئق والعمالة المنتجة

الريفية وعمالة الشباب أو تنمية التعاونيات أو الحماية االجتماعية أو المساواة بين الجنسين أو االقتصاد غير 
من المكتب أن يستكشف أساليب  ٢اإلدارةوعليه، طلب مجلس . المنظم أو الهجرة أو غير ذلك من المجاالت
بيان السياسة العامة بعنوان ، ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني(لالئق توجيه التمويل بالغ الصغر نحو العمل ا

ولتعميق هذا التحليل وتحسين فهم آليات هذه اآلثار وتحديد "). التمويل بالغ الصغر من أجل العمل الالئق"
نوان المداخل بالنسبة للسياسة العامة، باشر المكتب مبادرات رائدة في األقاليم في إطار النتيجة المشترآة بع

 من آبريات مؤسسات التمويل ٢٥وإذ يقيم المكتب شراآة مع ". التمويل بالغ الصغر من أجل العمل الالئق"
بالغ الصغر في العالم فإنه يختبر مجموعة متنوعة من التقنيات للتصدي لمواطن العجز في العمل الالئق على 

 .  على الصعيد المحلينحو ملموس مسترشدًا بذلك بمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

 باستعراض الممارسات الحسنة في ٢٠١١وسيقوم النقاش الذي سيجري في مؤتمر العمل الدولي في عام  .١٤
 على االنعكاساتمجال استخدام التمويل بالغ الصغر من أجل تحقيق العمالة المنتجة والعمل الالئق ويحدد 

. ٣تعاون مع منظمات الشرآاء االجتماعيين سيحدد فرص الوالتعمق في التحليل. عملية صنع السياسات
أن هذا النقاش سيحدد مرآز منظمة العمل الدولية في سياق :  وذلك لعدة أسباب منها،والنقاش يأتي في أوانه

الدولية في وقت تناقش فيه الجمعية العامة لألمم المتحدة مسألة التمويل بالغ الصغر وإسهاماته في الوآاالت 
وسيكون النقاش أول فرصة على اإلطالق لتجميع اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل . أللفيةاألهداف اإلنمائية ل

وأخيرًا، سيستند النقاش إلى أمثلة ملموسة عن . والعمل الالئقالتمويل الصالت بين التي تبّين الدولية 
 . االستخدامات الناجحة للتمويل بالغ الصغر في التصدي لمواطن العجز في العمل الالئق

 لصلة الوثيقة بالعمل الالئقا

  : ٤يؤثر التمويل االجتماعي على مختلف الجوانب الرئيسية للعمل الالئق .١٥

 خلق العمالة؛   -
 عمل األطفال؛   -

 ظروف العمل؛  -
 وضع الدين؛  -

 السمة المنظمة؛   -
  .المساواة بين الجنسين  -

 الصغر، إلى حفز الطلب في يؤدي تحسين سبل الحصول على التمويل من خالل مؤسسات التمويل بالغو .١٦
بيد أن بعض مؤسسات . المقام األول بالنسبة إلى اليد العاملة األسرية والتالمذة الصناعيين والعمال اليوميين

توجه منتجاتها نحو منشآت أآبر تستخدم عددًا أآبر من اليد العاملة منذ عهد قريب التمويل بالغ الصغر بدأت 
االدخار من أجل اإلنتاج، وهو مؤسسة للتمويل بالغ الصغر في السنغال، ويواآب تحالف االئتمان و. بأجر

 

  .GB.294/ESP/3:     انظر الوثيقة2

 والنقاش ٢٠٠٥   منح جائزة نوبل للسالم إلى السيد يونس وإلى بنك غرامين، نتائج السنة الدولية لإلئتمان بالغ الصغر 3
/ امة لألمم المتحدة بشأن التمويل بالغ الصغر واألهداف اإلنمائية لأللفية؛ االجتماع العالمي في أيارالمقبل في الجمعية الع

ويتناول النقاش المقترح في .  بشأن بناء القطاعات المالية الجامعة بدعوة من مكتب العمل الدولي في جنيف٢٠٠٥مايو 
لجنة العمالة والسياسة االجتماعية التابعة لمجلس اإلدارة مؤتمر العمل الدولي ويستفيض في تطوير الحجج المقدمة في 

قرار عام (والفريق العامل المعني بالبعد االجتماعي للعولمة ومؤتمر العمل الدولي ) GB.285/ESP/3 and 13: الوثيقة(
  ).  بشأن الهجرة٢٠٠٤ بشأن االقتصاد غير المنظم وعام ٢٠٠٢

فهناك جوانب وأبعاد أخرى من العمل الالئق ذات صلة بالتمويل بالغ : ر  هذه القائمة على سبيل المثال ال الحص4
  . الصغر
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أثرًا ، وقد خّلفت خاصة تستجيب الحتياجاتهم الخاصةقروض زبائنه األآثر توجهًا نحو النمو، وذلك بخطة 
 . ملموسًا على خلق فرص العمل

بيد أن للتمويل . لألسرة إضافي كسب إيرادذلك لمباشرة أنشطة مولدة للدخل ل التمويل بالغ الصغر آستخدموي .١٧
وتسعى بعض مؤسسات . بالغ الصغر أثرًا معاآسًا ويمكن أن يدفع األهل إلى سحب أوالدهم من المدرسة

 عن طريق تنويع أسعار خدماتها لحفز األهل على إبقاء التمويل بالغ الصغر إلى التصدي لهذا االحتمال
ؤسسة أرتاشاريا في سري النكا األهل تخفيضًا على الفائدة إذا فعلى سبيل المثال تمنح م: أوالدهم في المدرسة

 . قدموا شهادة تفيد بتردد أطفالهم إلى المدرسة
ويقدم برنامج توليد الدخل للمجموعات المستضعفة، التابع للجنة بنغالديش للنهوض بالريف، حبوبًا غذائية  .١٨

براثن كون معرضة ألعلى احتمال للوقوع في  شهرًا لألسر المعوزة التي ترأسها امرأة وت١٨مجانية لفترة 
ولقد اختير هذا النهج ألنه آان من الصعب إدراج أفقر الفقراء في اإلطار التقليدي للتمويل بالغ . الجوع
ويستخدم البرنامج مساعدة اإلغاثة بالحبوب الغذائية لجذب أشد الناس فقرًا وتلبية احتياجاتهم . الصغر

في تربية الدواجن والمواشي أو زراعة ( يضيف من ثم التدريب على المهارات االستهالآية الفورية ولكنه
االدخار واالئتمان لبناء وخدمات ) الخضار أو الزراعة أو إنتاج األسماك أو األنشطة في المطاعم والبقالة

ين على ، عندما تنتهي دورة الحبوب الغذائية المجانية، يكون المشارآون قادرومن ثم. قدراتهم اإلنمائية
ولقد بدأ . الضلوع في أنشطة مولدة للدخل وعلى أن يصبحوا زبائن للبرامج المنتظمة من التمويل بالغ الصغر

 ثم تحول منذ ذلك الحين إلى ١٩٨٥برنامج توليد الدخل للمجموعات المستضعفة آنشاط تجريبي في عام 
 . برنامج وطني يشمل ما يقرب من مليون امرأة

فالعمل سدادًا . ن، وهو الشكل األآثر شيوعًا للعمل الجبري، هو انتهاك أساسي لحقوق العملإن العمل سدادًا لدي .١٩
ولقد جعلت عدة مؤسسات للتمويل بالغ الصغر مهمتها التصدي مباشرة للعمل سدادًا . لدين يقوض العمل الالئق

بين التعبئة االجتماعية وعلى سبيل المثال، يقوم برنامج الدعم الريفي الوطني في باآستان بالجمع . لدين
، وهي مجموعة مؤلفة من أفراد "هاريس"والتدريب على المهارات واإلدخارات للتأآد من أن أفراد مجموعة 

  . آانوا في السابق من العمال سدادًا لدين، لن يقعوا من جديد في براثن العمل سدادًا لدين

بطة رجال أعمال اإلسكندرية، وهي مؤسسة وتقوم را. والتمويل بالغ الصغر يحفز بدوره السمة المنظمة .٢٠
على المعلومات مما لالطالع  الزبون بالجهود التي يبذلهاللتمويل بالغ الصغر في مصر، بربط اإلقراض 

وتتصل إحدى الوثائق المطلوبة . شيئًا فشيئًا من االقتصاد غير المنظم" الخروج"يشجع المقترضين على 
ومن ثم، من شأن الحصول على التمويل أن يساعد على . جتماعيبوضع المستخدمين من حيث الضمان اال

 .  على نحو غير مباشرالحماية االجتماعيةاستكمال 
وقد . ٥ العمل بين الرجال والنساءوقتتوزيع إلى تغيير الحصول على التمويل يمكن أن تؤدي التحسينات في و .٢١

القرارات داخل األسرة فيما يتصل بالنشاط تبين أن التمويل بالغ الصغر يعطي المرأة صوتًا أقوى في صنع 
بيد أن العديد من النساء، وال سيما في المناطق الريفية، ال . الممول من االئتمان وفي إدارة ميزانية األسرة آكل

يزلن يلقين صعوبات في الحصول على الخدمات المالية بسبب التمييز في تعلم القراءة والكتابة وحقوق الملكية 
 وشبكة صناديق اإلدخار RCPBوبالتالي استهلت شبكة الصناديق الشعبية في بورآينا . جتماعيوالسلوك اال

 PAMECAS واتحاد الجمعيات التآزرية للشراآة من أجل حشد االدخار واالئتمان NYESIGISOواالئتمان 
دون اشتراط وغيرها من تعاونيات االدخار واالئتمان في غرب أفريقيا، نظمًا مخصصة لعمليات المجموعات 

 . دوالرًا أمريكيًا٥٠ تقل عن  التيقروض للضمانات
 : ويمكن لمؤسسات التمويل بالغ الصغر أن تتصدى آذلك لمواطن عجز أخرى في العمل الالئق، ومنها .٢٢

 اإليدز على االدخار من أجل العالج الطبي؛/ مساعدة العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية  -
  ومنتجات االستثمار ألسر العمال المهاجرين، التي تتلقى التحويالت؛ تصميم االدخارات  -

 زيادة فرص الحصول على التأمين على الحياة والصحة؛   -

 تنظيم العمال في المنزل أو العمال المتعاقدين في نواٍد لالدخار واالئتمان؛   -

 منح طالبي العمل الشباب فرصًا الستهالل حياتهم العملية؛   -

 

  :   انظر5
L. Mayoux: “Microfinance and the empowerment of women – Review of key issues”, Social 
Finance Programme Working Paper No. 23 (Geneva, ILO, 2000). 
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 المعوقين في خدمات التمويل بالغ الصغر المعممة؛إدماج   -

تمكين أصحاب العمل في االقتصاد غير المنظم من تقديم اإلعانات إلى عمالهم، من قبيل التأمين الصحي   -
 . وما إلى ذلك

  األهداف
 : تحقيق النتيجتين التاليتين ٢٠١١ؤتمر العمل الدولي في عام يستهدف النقاش في مس .٢٣

 نحوالممارسات بشأن األساليب الناجحة في توجيه التمويل بالغ الصغر أفضل ت حول تقاسم المعلوما  -
  ، وتوفير الدعامة الوقائعية ألي استراتيجية مستقبلية؛ ذلك وفي ظل أية ظروفتمالعمل الالئق ومتى ي

جتماعيين الشراآات بين الشرآاء االالمتعلقة بثانيًا، سيحدد النقاش في مؤتمر العمل الدولي الخيارات   -
بناء قدرات منظمات الشرآاء المؤاتية لمجاالت الوسيبين . والحكومات ومؤسسات التمويل بالغ الصغر

مديد ، وسيقدم اإلرشاد للهيئات المكونة في ت٦ مؤسسات التمويل بالغ الصغرةاالجتماعيين فضًال عن قدر
  . عمل الالئق التي تستخدم التمويل بالغ الصغر من أجل الىنطاق المبادرات الكبر

  نقاط للمناقشة 

 : يمكن أن تشمل النقاط للمناقشة ما يلي .٢٤
   ؟ ع العمالة المنتجة والعمل الالئقآيف يمكن لألدوات المستخدمة في التمويل االجتماعي أن تشج  -

آيف يمكن للتمويل بالغ الصغر أن يساعد المشغلين على االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد   -
 منظم؟ ال

آيف يمكن لمنظمات الشرآاء االجتماعيين أن تحسن حماية العمال والمنتجين المستقلين من اإلغراق في   -
 المديونية؟ 

آيف يمكن مساعدة وزارات العمل على أفضل وجه في إدارة مكونات التمويل بالغ الصغر في الصناديق   -
 االجتماعية؟ 

 : آيف يمكن لمنظمات أصحاب العمل أن  -
تساعد على تخفيض تكاليف االستثمار وتشجع نشوء ترتيبات تقاسم المخاطر بالنسبة للمنشآت   )أ(

  الصغيرة والمتوسطة؛ 
  تسهل حصول المنشآت األعضاء فيها على رأس المال؛  )ب(
  تشجع العمال على االدخار وتسهل التحويالت وما إلى ذلك؟   )ج(

  : آيف يمكن لمنظمات العمال أن  -

ات التمويل بالغ الصغر التي تتصدى لمواطن العجز في العمل الالئق، من خالل تكافئ مؤسس  )أ(
  صناديق معاشات التقاعد واالستثمار المسؤول اجتماعيًا؛ 

تشارك مؤسسة التمويل بالغ الصغر في ضمان توفير ادخارات ومرافق ائتمان مأمونة ومقبولة   )ب(
  التكلفة للعمال؛

  ل لضمان تقدير أفضل للمخاطر والفرص المترتبة على العقود المالية؟تعزز الكفاءة المالية للعما  )ج(

 

 في جنوب أفريقيا بمشارآة الشرآاء االجتماعيين، وهو يبين أن هذا النهج ٢٠٠٤لي في عام    اعتمد ميثاق القطاع الما6
  . االستباقي قابل للتطبيق ويفضي إلى نتائج تعود بالفائدة على الفقراء العاملين وصغار المقاولين وأسر العمال
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  األمن المرن آأداة لتسهيل التكّيف مع التغيرات  - ٣
  )مناقشة عامة(في اقتصاد يتسم بالعولمة 

  ملخص
وق إّن الترتيبات التعاقدية المرنة والموثوقة واالستراتيجيات الشاملة للتعلم المتواصل والسياسات الفعالة لس

العمل النشطة ونظم الحماية االجتماعية الحديثة والمناسبة والمستدامة، هي العناصر األساسية لدمج متماسك 
وسياسات األمن المرن هي أدوات للتأقلم مع التغيير ". األمن المرن"للسياسات التي يطلق عليها اليوم اسم 

تنفذ من خالل الحوار االجتماعي والمفاوضة الحاصل في االقتصادات التي تتسم بالعولمة وينبغي أن تصمم و
وفي . قطاع محدد ومع الظروف القطرية/ الجماعية بين الشرآاء االجتماعيين، آما ينبغي أنُ تكّيف مع مؤسسة

حين أن هناك اتفاقًا عامًا على العناصر المشترآة، ال تزال المناقشة المتعمقة حول جدوى سياسات األمن 
  .الئق وبرنامج العمالة العالمي أمرًا له ما يبررهالمرن في إطار العمل ال

ولئن ظهر في سياق االتحاد . لقد تطّور مفهوم األمن المرن من مجرد عبارة طنانة إلى مسألة سياسية جدية .٢٥
األوروبي، فإن إمكانياته تمتد على الصعيد العالمي إذ إنه يفترض حاجة آبيرة للتكيف مع التغيرات التي 

وتشكل المرونة وأمن التكيف . ات العالمية اليوم، مما يستدعي بدوره األمن في سوق العملتشهدها االقتصاد
  .وجهين لعملة واحدة من شأنها أن تساعد المنشآت وعمالها على مسايرة متطلبات االقتصاد المتسم بالعولمة

تخدام لمدى الحياة أو على ضمان أمن االس وفي سياق يرى الشرآات أقل قدرة اليوم عما آانت عليه في السابق .٢٦
حتى لألجل الطويل لعمالها، بالرغم من الجهود المبذولة لعمليات التكيف الداخلية، يتعين أن تستكمل أنماط 

  .  ال أن تحل محلهجديدة من األمن خارج الشرآات األمن في داخلها

مجموعة المبادئ في جزئي من األمن الوظيفي إلى مفهوم أوسع ألمن سوق العمل ويمكن مالحظة انتقال  .٢٧
المشترآة حول األمن المرن لتحديث أسواق العمل األوروبية، التي وافق عليها المجلس األوروبي في أواخر 

واالستراتيجيات الترتيبات التعاقدية المرنة والموثوقة "وهي عبارة عن مزيج مدروس من . ٢٠٠٧عام 
ونظم الحماية االجتماعية الحديثة والمناسبة نشطة ال والسياسات الفعالة لسوق العمل المتواصلالشاملة للتعلم 
خالل وتلحظ استنتاجات المجلس آذلك أّنه ينبغي لسياسات األمن المرن أن تصمم وتنفذ من . ٧"والمستدامة

، وأنه ال يوجد نموذج واحد لسوق العمل، بل باألحرى تكّيف للمبادئ الحوار االجتماعي والمفاوضة الجماعية
آما أّيد الشرآاء االجتماعيون األوروبيون هذه المبادئ ويقومون . وف القطرية الخاصةالمشترآة مع الظر

  .حاليًا باالسترشاد بها في برامج إصالح أسواق العمل في البلدان األعضاء في االتحاد األوروبي

ة وتتسق مبادئ األمن المرن هذه، في جوهرها، مع مبادئ العمل الالئق وهي مدرجة في برنامج العمال .٢٨
، إلى جانب برنامج األمن المرن للمفوضية  تقترح، إذا أنها)١٢٢رقم  (١٩٦٤ واتفاقية سياسة العمالة، العالمي

. لخلق أسواق عمل شاملة تتمتع بتجزئة منخفضة وبمستويات عالية من العمالةنشطة سياسات األوروبية، 
  :ولكن، ال تزال هناك تحديات آبيرة قد تكون موضوع مناقشة عامة

وبالنسبة إلى األفراد، يتطلب . يتعلق األمن المرن بدورة حياة األفراد وما تحتاج إليه المؤسسة من تكيف  -
فهل يمكن . ٨التوازن بين الحياة والعمل خليطًا من الوظائف المرنة والمستقرة على مدى حياتهم العملية

 للمرونة واالستقرار - عام  والسيما احتياجات األمهات أو األهل بشكل-مواءمة احتياجات األفراد 
واألمن مع احتياجات أصحاب العمل للمرونة، وما هي السياسات المطلوبة من أجل إتاحة مثل هذا 

   مع مراعاة متطلبات مختلف قطاعات االقتصاد؟التوازن
ويتوقف الشعور . يحفز العمل الجيد شعورًا أآبر بالرضا في العمل ويؤدي ذلك بدوره إلى إنتاجية أعلى  -

فعندما توفر الشرآات أمنًا . ٩أمن االستخدام/ بالرضا في العمل، ضمن جملة أمور، على األمن الوظيفي

 

  .١٥٤٩٧/٢٠٠٧   مجلس االتحاد األوروبي، 7

  ،"نة للشباب وقدرًا أآبر من االستقرار للعمال المسنينإننا نالحظ المزيد من المرو   "8
(P. Auer, S. Cazes: Employment stability in an age of flexibility: Evidence from the industrialized 
countries, ILO, 2003). 

سين ظروف العيش والعمل، المؤسسة األوروبية لتح(األوروبية الرابعة لظروف العمل     تظهر الدراسة االستقصائية9
  .أّن لتصنيفات األمن الوظيفي أآبر أثر على حالة الرضا في العمل) ٢٠٠٧
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مثًال من خالل (االستخدام، هل يمكن ألوضاع األمن الجديدة خارج مكان العمل / أقل في الوظائف
أمن / الوظيفيأن تحفز شعورًا حقيقيًا باألمن ) التدريب وغير ذلك من سياسات سوق العمل النشيطة

  االستخدام يسمح باإلحساس بشعور الرضا في العمل ويعزز اإلنتاجية؟

في سياق البلدان النامية، غالبًا ما يكشف الجدال في مجال األمن المرن عن غياب عناصر مهمة في   -
السياسات النشطة والخامدة لسوق العمل والجهات الفاعلة التمثيلية : سياسات األمن المرن، وهي

وما هي السياسات المطلوبة الستحداث بيئة سياسية سليمة . سسات الحوار االجتماعي القويةومؤ
ومستدامة تسمح ببعض األمن خارج مكان العمل وتقوم فوق ذلك بتزويد الشرآات بمرونة تكيف 

  معززة؟

 وآيف ما هي تكاليف ومنافع سياسات األمن المرن بالنسبة إلى الشرآات واألفراد والسلطات العامة  -
  يمكن تقاسمها بإنصاف؟

  تحويل الباحثين : روح المبادرة لدى الشباب  - ٤
  عن عمل إلى مستحدثين لفرص العمل 

  )مناقشة عامة(

  ملخص
يشكل الحد من بطالة الشباب وإدماج الشابات والشبان في االقتصاد والمجتمع تحديًا آبيرًا وأساسيًا على 

وح المبادرة لدى الشباب باعتبارها استراتيجية قّيمة من أجل تحرير ويتم االعتراف بشكل متزايد بر. السواء
 تنظيم المشاريع من وتزودهم روح المبادرة هذه بإمكانات. لدى الشبابالكامنة الطاقات اإلنتاجية واالبتكارية 

 وأجرى مؤتمر العمل الدولي مداوالت حول. أجل خلق الوظائف والمساهمة بشكل إيجابي في مجتمع مستدام
 ومن المناسب اآلن. روح المبادرة لدى الشباب وتم التطرق بإيجاز إلى موضوع ٢٠٠٥عمالة الشباب عام 

 استكشاف آيف يمكن لروح المبادرة لدى الشباب أن تدفع قدمًا ببرنامج العمل الالئق وبرنامج العمالة زيادة
  .العالمي

من عمرهم وأآثر من مليار شابة وشاب يتراوح  في المائة من سكان العالم ال يتجاوزون العشرين ٤٠حوالي  .٢٩
يعيش في البلدان النامية )  في المائة٨٥(إّن جزءًا مهمًا من هؤالء السكان الشباب .  عامًا٢٤ و١٥سنهم بين 

 مليون شاب سينضمون إلى صفوف القوى العاملة العالمية آل سنة خالل السنوات ١٠٠ويقدر وجود حوالي 
 بلدًا في العالم ٥٠، سيزداد عدد السكان في أفقر ٢٠٠٧ إلى توقعات األمم المتحدة لعام واستنادًا. العشر القادمة

ومن شأن ذلك أن يطرح . ٢٠٥٠ مليار في ١٫٧ إلى ٢٠٠٧ مليار عام ٠٫٨بأآثر من الضعف ليرتفع من 
  . عامًا٢٥تحديًا مذهًال لخلق فرص عمل الئق لثالثة مليارات من الشباب الذين ال يتجاوزون 

وفقًا لدراسة أجرتها مؤخرًا منظمة العمل الدولية، يكون الشباب بصورة عامة معرضين للبطالة بنسبة ثالث و .٣٠
مرات ونصف المرة من البالغين بما أّن أسواق العمل، والسيما في البلدان النامية، غير قادرة على استيعاب 

بطالة الشباب يشكل الحد من و. ة الشابةالعرض المتنامي الكثيف والسريع في غالب األحيان من اليد العامل
وهناك برهان .  على حد سواءتحديًا آبيرًا وأساسيًااألوسع، في االقتصاد والمجتمع على نحو منتج  هموإدماج

تجريبي بارز من البلدان النامية والمتقدمة معًا يشير إلى أّن الشباب العاطلين عن العمل أآثر نزعة للتصرف 
االجتماعي أو تعاطي المخدرات أو الضلوع في النزاعات المسلحة أو حتى اللجوء إلى بشكٍل مناٍف للسلوك 

  . ١٠اإلرهاب
استراتيجية قّيمة من أجل وتلقى روح المبادرة لدى الشباب فهمًا وقبوًال واعتمادًا بشكل متزايد باعتبارها  .٣١

ن التجريبي أّن الثقافة المحفزة لروح  ويفيد البرها.١١لدى الشبابالكامنة  اإلنتاجية واالبتكارية تحرير الطاقات
 

، وثيقة المجلس "األمن والفرص واالزدهار: المنتدى اإلقليمي األول بشأن الشباب): "٢٠٠٢(   األمم المتحدة 10
  ):٢٠٠٥(؛ مكتب العمل الدولي OPA/AC.33/1االقتصادي واالجتماعي 

“Being real about youth entrepreneurship in eastern and southern Africa: Implications for adults, 
institutions and sector structures”, SEED Working Paper No. 72, Geneva; 

  .، واشنطن، العاصمة"التنمية والجيل القادم"تقرير عن التنمية في العالم، ): ٢٠٠٧(البنك الدولي 
  :    أنظر11

Bronte-Tinkew and Z. Redd (2001): “Logic Models and Outcomes for Youth Entrepreneurship 
Programs”, report to the DC Children and Youth Investment Trust Corporation, Washington, DC. 
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بيئة األعمال المؤاتية واألدوات المطلوبة لتطوير روح المبادرة، يمكن أن تكون مفيدة للغاية في هذا المبادرة و
  .١٢الصدد

ولكن، ال بد من تخطيط البرامج التي تعزز روح المبادرة آمسار وظيفي للشباب تخطيطًا حذرًا؛ فروح  .٣٢
الوقت نفسه متطلبة وتنطوي على بعض المخاطر، السيما بالنسبة إلى الشباب الذين يمرون المبادرة تكون في 
وحتى . صعبة وسريعة التأثر من حياتهم، إلى جانب افتقارهم للخبرة المهنية واألصول المادية بمرحلة انتقالية

  .أولئك الذين ينجحون آأصحاب مشاريع يجدون أنفسهم في آخر المطاف في قطاع االقتصاد غير المنظم
آما . لة الشبابمداوالت حول مسألة عما) ٢٠٠٥(وقد أجرى مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة والتسعين  .٣٣

غير أنه . جرت مناقشة موضوع روح المبادرة لدى الشباب بإيجاز ضمن مجال سياسات سوق العمل النشطة
من الملح التعمق في هذا المجال الحيوي من أجل استغالل آامل إمكاناته في خلق فرص العمل والتمكين 

ومن المتوقع أن تتمحور المناقشة . ة العالميوإقامة المنشآت، باعتبار ذلك جزءًا ال يتجزأ من برنامج العمال
  :حول المسائل التالية

   الدور الحالي والممكن لروح المبادرة لدى الشباب؛-طبيعة وحجم ودينامية بطالة الشباب   -

   ما هي الدروس المستفادة؟-السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز روح المبادرة لدى الشباب   -
  عمل ومنظمات العمال؛دور منظمات أصحاب ال  -

  الالئقة من خالل روح المبادرة لدى الشباب؟/ ماذا يمكن القيام به للنهوض بالوظائف الجيدة  -
  أي استراتيجية يمكن أن تكون األنسب بالنسبة إلى عمل منظمة العمل الدولية في هذا المجال؟  -

  الحماية االجتماعية

  مناقشة متكررة بشأن حماية اليد العاملة   -  ٥
  أو الضمان االجتماعي

  ملخص
. ٢٠١١يونيه /  أدناه بموجب متابعة اإلعالن مقترحان تمهيديان من أجل مناقشة متكررة في حزيرانيرد

وقد يقرر مجلس اإلدارة . ويتناول المقترح األول حماية اليد العاملة ويتناول المقترح الثاني الضمان االجتماعي
 ٤أنظر الفقرات  (٢٠٠٩مارس / ين لدورة مجلس اإلدارة في آذارأن يستفاض في دراسة أحد هذين المقترح

  ).  أعاله٨ و٥و

  حماية اليد العاملة

أدت العولمة إلى اشتداد عملية خلق فرص العمل وتدمير الوظائف مما أفضى إلى تزايد القلق بشأن جودة  .٣٤
والتوازن بين العمل والحياة ت العمل وق و)وال سيما الحد األدنى لألجور(الحياة العملية من قبيل األجور 

والتغييرات في مجال حماية اليد العاملة معقدة وذات أبعاد متنوعة . األسرية والسالمة والصحة المهنيتين
وهناك دعوة ملحة إلى اعتماد إطار سياسي متكامل . وتختلف آثارها على حياة فرادى العمال اختالفًا آبيرًا

ختلف جوانب ظروف العمل وبين ظروف العمل وغيرها من األبعاد  المترابطة بين متومتسق يسلم بالصال
الرئيسية للعمل الالئق من قبيل عدم التمييز والمساواة أو العمالة المنتجة أو الحوار االجتماعي ونوع مؤسسات 

 للوقائع وآي يكون هذا اإلطار مالئمًا وقابًال للتطبيق ال بد من أن يستند إلى فهم أآثر دقة. العالقات الصناعية
 عن حماية متكررومن شأن التقرير ال. واالتجاهات واالحتياجات في الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية

للمرة األولى صورة شاملة عن التطورات وأهم القضايا والتحديات السياسية في مجال اليد العاملة أن يوفر 
 . حماية اليد العاملة اليوم

 
  : أنظر   12

J.C. Hayton et al.: “National culture and entrepreneurship: A review of behavioural research”, in 
Entrepreneurship Theory and Practice, 2002, Vol. 26, No. 4, pp. 33–52. 
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يعرض الجزء األول منها قضيتي ظروف العمل والسالمة الصحة . أجزاءوسيتضمن هذا التقرير أربعة  .٣٥
ويوفر الجزء الثاني . المهنيتين ويحدد موضعهما ضمن برنامج العمل الالئق والبرامج القطرية للعمل الالئق

نظرة عامة عن أهم االتجاهات والتطورات في ميدان حماية اليد العاملة عبر العالم ويستكشف عالقاتها 
رابطة مع المتغيرات االجتماعية االقتصادية األخرى من قبيل مستويات االستخدام أو إنتاجية العمل أو المت

وسيستند االستعراض إلى بيانات إحصائية عن أهم المتغيرات في السالمة والصحة المهنيتين . التضخم
مة ءلجزء الثالث مالوسيقيم ا. وظروف العمل وإلى معلومات تتناول نطاق التطورات السياسية وآثارها
 إقامة عالقات تداؤب قدرتها علىوفعالية نشاط منظمة العمل الدولية في مجال حماية اليد العاملة، بما في ذلك 

ومن شأن هذا . ، أو عجزها عن ذلكمفيدة مع سائر البرامج التي تتصدى لألبعاد األخرى من العمل الالئق
 تحديد أهم عناصر إطار سياسي متسق بشأن حماية اليد العاملة في  أمام في الجزء الرابعاألمر أن يعبد السبيل

عالم يتسم بالعولمة وتحديد أولويات منظمة العمل الدولية واستراتيجياتها وتواريخ زمنية واضحة للسنوات 
وسينصب ترآيز على دور الشرآاء االجتماعيين والحوار االجتماعي والتشريعات وإدارة . الست التالية

 . العمل

وفي مجال السالمة . على قدم وساق بالنسبة للقدر الكبير من األعمال التحضيرية الالزمة للتقريرجاٍر العمل و .٣٦
والصحة المهنيتين، يقوم المكتب بتنفيذ االستراتيجية العالمية بشأن السالمة والصحة المهنيتين، التي اعتمدت 

رقم ( التفاقية السالمة والصحة المهنيتين  اإلطار الترويجي٢٠٠٦، في حين اعتمد في عام ٢٠٠٣في عام 
ويجري تنفيذ دراسة استقصائية عامة بشأن اتفاقية السالمة . بهدف وضع إطار للتعاون الثالثي) ١٨٧

وستناقش نتائجها في لجنة تطبيق المعايير، التابعة للمؤتمر، في  ،)١٥٥رقم ( ١٩٨١والصحة المهنيتين، 
عامة األبعاد الستقصائية االدراسات ال وجرت العادة على أن تعالج. ٢٠٠٩مؤتمر العمل الدولي في عام 

وحماية األمومة، لكن لم تعالج والسالمة والصحة المهنيتين  العمل والحد األدنى لألجور وقتالمميزة من قبيل 
المية وهذا هو سبب احتفاظ المكتب بقاعدة بيانات ع.  معًاجوانب جميع هذه الأي دراسة استقصائية عامة البتة

تستخدم على نطاق واسع في )  العمل وحماية األمومةوقتالحد األدنى لألجور و(تتناول تنظيم ظروف العمل 
 بدورها وهي منشورة أو ستنشر في والبحثيةوأزداد زخم األعمال التحليلية . ١٣البحوث والدراسات السياسية

باإلضافة إلى . ١٤ن العمل والحياة األسرية العمل واألجور والتوازن بيوقتسلسلة من التقارير العالمية عن 
ذلك، يجري بحث االتجاهات والتطورات على المستوى اإلقليمي بالتعاون مع الخبراء الوطنيين بهدف تشجيع 

 . الحوار االجتماعي حول تحسين ظروف العمل على المستويين الوطني واإلقليمي

  الضمان االجتماعي

بالتزام منظمة العمل الدولية أمام المأل بنشر الدعوة بين مختلف أمم " ١٩٤٤ في عام فيالدلفيااعترف إعالن  .٣٧
مد نطاق تدابير الضمان االجتماعي بحيث "، من ضمن جملة أمور، "العالم إلى برامج من شأنها أن تحقق

 وأعيد تأآيد هذه .١٥"تكفل دخًال أساسيًا لجميع المحتاجين إلى مثل هذه الحماية وتوفير رعاية طبية شاملة
وعبر مؤتمر العمل الدولي . ١٦ عولمة عادلةمن أجل بشأن الضمان االجتماعي ٢٠٠٨الوالية في إعالن عام 

الضمان االجتماعي، في سياق مجال  صراحة عن الدور األساسي لمنظمة العمل الدولية في ٢٠٠١في عام 
 على توفير الضمان ينبغي على آل بلد أن يقرر استراتيجية وطنية للعمل"مناقشة عامة خلصت إلى أنه 

. ١٨"شن حملة آبرى لتشجيع التوسع في تغطية الضمان االجتماعي"... واقترحت ، ١٧"االجتماعي للجميع
 

لإلطالع على آخر تقرير . www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/database/index.htm:     انظر13
:  ، متاح على العنوان Working conditions laws 2006–07: A global review: عن قاعدة البيانات هذه، انظر

www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/pdf/work_laws.pdf .  

  :    انظر على سبيل المثال14
S. Lee, D. McCann and J. Messenger, 2007, Working time around the world: Trends in working 
hours, laws, and policies in a global comparative perspective, ILO and Routledge; ILO, 
forthcoming, Global Wage Report, ILO. 

  ). ح(و) و(المادة ثالثًا، ) إعالن فيالدلفيا(   انظر دستور منظمة العمل الدولية، مرفق 15

  ". ٢"   انظر إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، المادة أوًال،ألف 16

  . ١٦، الفقرة ٢٠٠١، ٨٩جتماعي، مؤتمر العمل الدولي، الدورة    قرار واستنتاجات بشأن الضمان اال17

  . ١٧، الفقرة ٢٠٠١، ٨٩   قرار واستنتاجات بشأن الضمان االجتماعي، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 18
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، استهلت الحملة العالمية بشأن الضمان االجتماعي وتوفير التغطية للجميع، بهدف تحقيق ٢٠٠٣وفي عام 
ن من البلدان وجعل الضمان االجتماعي تحسينات ملموسة في تغطية الضمان االجتماعي في أآبر عدد ممك

 . يتصدر برنامج السياسات الدولي

الضمان االجتماعي، على أنها ب التالية الخاصةثماني االتفاقيات ال، أعلن مجلس اإلدارة ٢٠٠٢وفي عام  .٣٨
اتفاقية ؛ )١٠٢رقم  (١٩٥٢، )المعايير الدنيا(اتفاقيات مواآبة للعصر، وهي اتفاقية الضمان االجتماعي 

 ١٩٦٤ إعانات إصابات العمل، ة؛ اتفاقي)١١٨رقم  (١٩٦٢، )الضمان االجتماعي(لمساواة في المعاملة ا
؛ اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات )١٢٨رقم  (١٩٦٧؛ اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة، )١٢١ رقم(

 ١٩٨٢تماعي، ؛ اتفاقية الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان االج)١٣٠رقم  (١٩٦٩المرض، 
؛ اتفاقية حماية األمومة، )١٦٨رقم  (١٩٨٨؛ اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، )١٥٧ رقم(

 ). ٦٧رقم  (١٩٤٤، فضًال عن عدد من التوصيات ومنها توصية تأمين الدخل، )١٨٣رقم  (٢٠٠٠

مر العمل الدولي، بات من وبعد مرور عشر سنوات على آخر مناقشة عامة حول الضمان االجتماعي في مؤت .٣٩
الضروري إجراء استعراض للتطورات العالمية في مجال الضمان االجتماعي وألنشطة منظمة العمل الدولية 

. وما فتئ دور نظم الضمان االجتماعي وشكلها يتغيران على نحو جوهري خالل العقود الماضية. في الميدان
م الضمان االجتماعي الوطنية تتماشى مع التحديات ولقد سعت إصالحات البلدان الصناعية إلى جعل نظ

وفي البلدان النامية وفيما بين . الجديدة من قبيل شيخوخة السكان وتغير الوقائع االجتماعية وعمليات العولمة
بات من المسلم به أآثر فأآثر )  ومنظمة الصحة العالميةفمن قبيل األمم المتحدة واليونيسي(المنظمات الدولية 

ستثمارات في نظم الضمان االجتماعي األساسية ذات التغطية الواسعة في المراحل األولى من التنمية أن اال
 . الوطنية إنما هي أداة قوية لمكافحة الفقر ودعم تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

لمستحدثة ، حلل المكتب المدى الذي يقدم فيه اإلطار الحالي لصكوك منظمة العمل الدولية ا٢٠٠٧وفي عام  .٤٠
 ووردت النتائج في استعراض دور معايير .١٩الدعم لوالية الحملة العالمية وأصدر وثيقة تقنية بهذا الصدد

منظمة العمل الدولية وأنشطتها المتعلقة بالحملة المذآورة في لجنة العمالة والسياسة االجتماعية في تشرين 
 اتفاقيات الضمان االجتماعي المواآبة للعصر قد وتمثلت النتائج الرئيسية في أن. ٢٠٠٨٢٠نوفمبر / الثاني

خلفت أثرًا إيجابيًا على تطور نظم الضمان االجتماعي في معظم البلدان في جميع أنحاء العالم وعلى أنها 
إال أن بعض القيود تعتريها من حيث تشجيع . بمثابة نماذج يقتدى بها للصكوك اإلقليمية والقوانين الوطنية

 . نات دنيا محددة ذات أولويةتوفير مجموعة إعا
ويمكن أن يستفيد االستعراض المتكرر بشأن الضمان االجتماعي من المعلومات عن القوانين والممارسات  .٤١

 عن معايير ٢٢ والمادة ١٩الواردة في دراسة استقصائية عامة، باالستناد إلى التقارير المقدمة بموجب المادة 
 في لجنة تطبيق ٢٠١١يونيه / سة االستقصائية العامة في حزيرانوستناقش هذه الدرا. الضمان االجتماعي

ويمكن أن تشمل الصكوك المواآبة للعصر وأن تقدم المعلومات عن التطورات . المعايير، التابعة للمؤتمر
الجديدة في قوانين وممارسات الضمان االجتماعي في الدول األعضاء حول الحاجة إلى أنشطة ترويجية لدعم 

 فضًال عن العقبات التي قد توجهها البلدان عند ،تشجيعها على استخدام معايير منظمة العمل الدوليةالبلدان و
وباالستناد إلى الدراسة االستقصائية المذآورة . التفكير في إمكانية التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية

رف عن الضمان االجتماعي والتطورات وإلى تحليل ألنشطة منظمة العمل الدولية في توليد وإدارة المعا
 أن يضع خطة عمل ٢٠١١السياسية والتعاون التقني، يمكن عندها لالستعراض المتكرر المقترح في عام 

عامة تدفع بالوالية األساسية للمنظمة قدمًا نحو تشجيع سياسات ترمي إلى مد نطاق الضمان االجتماعي ليشمل 
 . الجميع

 

  :    أنظر19
ILO, 2008: Setting social security standards in a global society – An analysis of present state and 
practice and of future options for global social security standard setting in the International Labour 
Office. Social Security Policy Briefings, Paper No. 2 (Geneva). 
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  الحوار االجتماعي

  ق في اإلعالم والمشاورة في سياق إعادة الح  - ٦
  )مناقشة عامة( الهيكلة االقتصادية

  ملخص
استراتيجيات متعددة سعيًا منها إلى الحفاظ  دفعت العولمة والتغير السريع في األسواق بالمنشآت إلى اعتماد

 وهو أمر يمكن أن يتخذ ويتمثل أحد النهج الممكنة في إعادة هيكلة المنشآت،. على مزاياها التنافسية وزيادتها
ونظرًا إلى األثر الكبير الذي قد تخلفه حصائل إعادة الهيكلة االقتصادية على القوى . مجموعة واسعة من األشكال

العاملة وعلى المنشآت والمجتمع عمومًا، من المهم أن تترافق إعادة الهيكلة هذه بأشكال مناسبة من الحوار 
ولن تمثل .  مما يقدم استجابات فعالة للتحديات الناشئة من هذه الضغوط الخارجية-  القائم داخل المنشأة-االجتماعي 

هذه المناقشة انتهاآًا لحق المديرين في اإلدارة أو لحق المنشآت في بحث إعادة الهيكلة بين عدد من الخيارات للحفاظ 
 أن ٢٠١٠لعمل الدولي لعام بل من شأن إدراج هذا البند في جدول أعمال مؤتمر ا. على وضعها في سوق معين

يوفر فرصة مناسبة في حينها أمام الهيئات المكونة للتفكير في أهمية الحوار االجتماعي آأداة إلدارة التغيير على 
  : ومن شأن ذلك أن يمكن من تحقيق فهم أوضح لما يلي. نحو فعال

  القضايا التي يتعين التصدي لها أثناء إعادة هيكلة المنشآت؛   -
مكن لعالقات جيدة بين العمال واإلدارة أن تسهل الخروج بنتائج من عملية إعادة الهيكلة تحقق التوازن آيف ي  -

 بين شواغل المرونة واألمن؛
التغييرات الحديثة في القوانين والممارسات الوطنية وعبر الوطنية والتي تقدم اإلعالم والمشورة بشأن مثل هذه   -

 القضايا؛ 
  .لى عمل منظمة العمل الدولية في مجاالت مختلفةتقييم االنعكاسات ع  -

  معلومات أساسية

تتعرض المنشآت لضغوط متزايدة لكي تعيد هيكلتها من أجل التجاوب مع التطورات الجارية على المستويين  .٤٢
 بما فيها القطاع -التغيرات في وضع القطاعات : وتحدث هذه التطورات آنتيجة لعوامل منها. الوطني والدولي

 في االقتصادات الوطنية، والزيادة في األشكال الجديدة للتنظيم اإلنتاجي الناشئة، بما في ذلك التوسع -ام الع
وفيما يخص الحالة . وآثار العولمة" اإلنتاج الضخم"السريع لسالسل التوريد العالمية، في أعقاب تراجع 
وط من أجل تكييف أماآن العمل ويسفر هذا عن ضغ. األخيرة، تواجه منشآت آثيرة منافسة أآثر شراسة

وقد تسفر . ٢١ أو يسفر، في حاالت آثيرة، عن إغالق المنشآت-لتكافئ فعالية وناتج وجودة الرواد في السوق 
إعادة هيكلة المنشآت أيًا آان سببها، عن تكاليف اجتماعية متنوعة، منها فقدان الوظائف وارتفاع البطالة وعدم 

  .مال وتزايد انعدام األمن في مكان العمل والنزاعات الصناعية واالجتماعيةالمساواة في المعاملة بين الع

وهناك أمثلة آثيرة على حاالت تعاون فيها الشرآاء االجتماعيون بنجاح في التجاوب مع التغييرات الهيكلية  .٤٣
جهود وتجدر اإلشارة إلى تلك ال. والتغييرات األخرى عن طريق حشد اإلمكانيات الكاملة لصالح منشآتهم

المبذولة من أجل تحسين قدرة المنشآت على التكيف باالعتماد على نهج استشاري، والموجهة نحو تحقيق 
 إلى إعادة الهيكلة أصحاب العملوفي حين ال يشكك هذا النهج في حاجة ". األمن"و" المرونة"توازن بين 

 عن طريق السعي إلى فهم ودعم القوة بأسلوب آفوء وفعال، فإن من شأنه أن يزيد القدرة التنافسية لمنشآتهم،
ومن خالل هذا النهج يستطيع العمال وممثلوهم االستمرار في االستفادة . العاملة عند تنفيذ التغييرات المقترحة

من األجور وظروف العمل الالئقة، ويقدمون إسهامات في التغييرات المقترحة فيكون لديهم بذلك فرصة 
وفي هذا السياق، بدأت تظهر تغييرات في العالقة التقليدية بين . كنة للقوة العاملةللتأثير في أفضل النتائج المم

آما أن أنماط المفاوضة آخذة في التغير، وآذلك الحال بالنسبة لمضمونها وسلوك الهيئات . العمال واإلدارة
 الحلول على جميع وفي هذا المجال، يتفاوض الشرآاء االجتماعيون بشأن العديد من. الفاعلة المشارآة فيها

مثل األمن الوظيفي " المقابلة"المستويات، مما يسفر في الغالب عن اتفاقات حول مجموعات من القضايا 
  .أو األساليب الجديدة لتنظيم العمل/ وساعات العمل واألجور وإمكانيات التعلم المتواصل و

 

  .٢٠٠٦، تقرير المدير العام، مؤتمر العمل الدولي، تغير األنماط في عالم العمل:     مكتب العمل الدولي21
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قد أوًال، : م باألساس بطبيعة مزدوجةوتتميز اإلجراءات القائمة بشأن إعالم ومشاورة المستخدمين وممثليه .٤٤
تأتي في شكل قواعد غير رسمية اتفق عليها فيما بين الشرآاء االجتماعيين أنفسهم على مستويات مختلفة من 
خالل التفاوض؛ ثانيًا، قد تكون في شكل أطر قانونية، تستدعي عادة اإلعالم والمشاورات عندما تجري 

عمليات االستغناء المتوعَّدة أو الفعلية وعمليات نقل المشاريع ونقل مهمة تتعلق بالعمال، مثل " أحداث"
وفي العديد من البلدان، ترتكز . المواقع وأشكال أخرى من إعادة الهيكلة التي تؤثر في منشأة من المنشآت

ت التي لم أي نهج يعنى بالنتائج االقتصادية واالجتماعية للتطورا (استلحاقيعلى نهج غالبًا األحكام القانونية 
بالحاجة إلى الحوار االجتماعي الجاري على مستوى في العادة  وال تقر إقرارًا آافيًا ،)يتم توقع الكثير منها

  . اعتبارًا آافيًاةاالقتصاد والعمالالقرارات المتخذة على المنشآت وتهمل اعتبار أثر 

ات التي تؤثر في المنشآت وعمالها وإن تزايد عولمة رأس المال والمنتجات وأسواق العمل يعني أن القرار .٤٥
ولم يجر بعد تطوير اإلعالم والمشاورات على هذا المستوى تطويرًا جيدًا، . غالبًا ما تتخذها هيئات عبر وطنية

وذلك رغم محاوالت بعض المنشآت متعددة الجنسية ومجموعات التكامل اإلقليمي، ال سيما في أوروبا، حيث 
 إلى استحداث مجموعة واسعة من ممارسات التشاور وتبادل ١٩٩٤ سنة ٢٢لأدى اعتماد توجيه مجلس األشغا

وحتى في هذه الحالة، فإن الهدف الرئيسي المتمثل في إعطاء صوت . المعلومات في المنشآت عبر أوروبا
فضًال عن ذلك، . حقيقي للعمال في عمليات صنع قرارات الشرآات ال يتحقق إال في قلة قليلة من الحاالت

اءات آثيرة من إجراءات مجلس األشغال األوروبي موجهة غالبًا إلى تقديم المعلومات، وآثيرًا ما ظلت إجر
واستنادًا إلى هذه . ٢٣ُيوجَّه مطلب الحد األدنى من المعلومات نحو الماضي بدًال من مستقبل وضع المنشأة

الثاني من وبية في ، اعتمدت المفوضية األورالخلفية وبهدف تعزيز دور مجالس األشغال األوروبية
، اقتراحًا تشريعيًا لتحسين دور مجالس األشغال األوروبية في إعالم المستخدمين ٢٠٠٨يوليه  /تموز

وتعمل مجالس أشغال أوروبا حاليًا في . ومشاورتهم، ال سيما في حالة حدوث تغير هام في هيكل الشرآات
  .٢٤ مليون مستخدم١٤٫٥ شرآة آبرى في أرجاء االتحاد األوروبي، تشمل زهاء ٨٢٠

بيد أن القضايا المواجهة والنُهج المعتمدة للمشاورة واإلعالم في مثل هذه الحاالت ليست ظاهرة أوروبية  .٤٦
 الصادرة عن مكتب العمل ،"الخالصة الوافية عن إنهاء االستخدام" بلدًا شملتها مجلة ٧١ومن بين . فريدة

مستوى من مستويات المشاورة مع   بلدًا٤٥ر ، ذآ٢٥)Termination of Employment Digest(الدولي 
وعلى سبيل المثال، يحدد قانون عالقات العمل في جنوب . ممثلي المستخدمين في حالة التسريحات الجماعية

مع المستخدمين " عملية مشترآة ذات جدوى سعيًا إلى توافق في اآلراء"أفريقيا اشتراطات للضلوع في 
ترح تسريحات من العمل بسبب اشتراطات عملية أو تغييرات في شروط وممثليهم متى آان صاحب العمل يق

وتتيح هذه العملية لممثلي العمال ولإلدارة السعي إلى اتفاق حول تدابير ترمي إلى تجنب . وظروف االستخدام
. آثارهااآلثار الضارة لعمليات التسريح أو تقليل عددها إلى أدنى حد أو تغيير توقيتها أو أي تدبير آخر لتخفيف 

وفي بوتسوانا، وافق . وتوفر آذلك فرصة للحصول على معلومات حول أسباب هذه التدابير وضرورتها
تنص ) قانون المنازعات المهنية(الشرآاء االجتماعيون على مدونة ممارسات حسنة بشأن إنهاء االستخدام، 
ؤدي إلى تسريح من العمل، وإن لم على مشاورات مماثلة في حال أي إعادة تنظيم مقترحة للمنشآت يتوقع أن ت

  .تكن هذه المدونة قد اتخذت بعد قوة القانون

وأخيرًا، شهدت األسواق العالمية في السنوات األخيرة نموًا سريعًا، دون أن يتواآب مع تنمية المؤسسات  .٤٧
لى ، وهي حالة سائدة ع٢٦االقتصادية واالجتماعية الالزمة لسير أعمال هذه األسواق بشكل سلس ومنصف

وإن انعدام أو ضعف مثل هذه المؤسسات . السواء على المستوى الوطني وعلى مستوى فرادى المنشآت
 

، ٢٠٠٢مارس /  آذار١١ الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي في EC/2002/14   أنشأ التوجيه رقم  22
  . إطارًا عامًا إلعالم ومشاورة المستخدمين في الجماعة األوروبية

 :   انظر23
“European Works Councils in practice”, European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions, 2004. “European Works Councils in practice”, European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, 2004. 

 : موقع المفوضية األوروبية على العنوان   لالطالع على آامل النص المقترح للتوجيه، يرجى زيارة24
 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docld=458&langld=en. 

  .   بما في ذلك بلدان من أفريقيا واألمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا25

جنيف، مكتب العمل ( للعولمة االجتماعي لجنة العالمية المعنية بالبعد ال تقريرتوفير الفرص للجميع، :عولمة عادلة   26
  ).٢٠٠٤الدولي، 
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أو أصحاب العمل والعمال والمنظمات الممثلة لهم يجعل من / واإلجراءات المتعلقة بالحوار بين الحكومات و
آت التي تعمل داخل الحدود الصعب التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن القضايا المهمة المؤثرة في المنش

  .وعبرها ويمكن أن تهدد السلم االجتماعي

 استجابة منظمة العمل الدولية 

  النشاط المعياري لمنظمة العمل الدولية

إن انشغال منظمة العمل الدولية بأن يتم إعالم ومشاورة العمال في المنشآت بشأن القضايا التي تهمهم، وبصفة  .٤٨
اإلدارة والعمال حول تنمية المنشأة، يلقى تعبيره الواضح في إعالن فيالدلفيا ن أعم لدعم التعاون الجاري بي

االعتراف الفعلي بحق المفاوضة "فقد دعا اإلعالن المنظمة إلى وضع برامج بهدف تعزيز . ١٩٤٤سنة 
  )).ه(الفقرة ثالثًا ..." ( الجماعية، وتعاون اإلدارة والعمال من أجل التحسين المتواصل لكفاءة اإلنتاج

 ١٩٥٢ويتجلى هذا االلتزام الدستوري في صكوك الحقة مختلفة، مثل توصية التعاون على مستوى المنشأة،  .٤٩
، وتوصية )١١٣رقم  (١٩٦٠، )على المستويين الصناعي والوطني(، وتوصية المشاورات )٩٤رقم (

 عن آيفية بناء فهم  إرشادًا مفصًال١٢٩وتقدم التوصية رقم ). ١٢٩رقم  (١٩٦٧االتصاالت داخل المنشأة، 
وثقة متبادلين داخل المنشآت، مبينة أنه ينبغي إتاحة المعلومات للعمال ولممثليهم وأنه ينبغي التشاور معهم قبل 

وتنص التوصية على أن اإلدارة ينبغي أن تبلِّغ ). ٢الفقرة (اتخاذ اإلدارة قرارات بشأن األمور بالغة األهمية 
الوضع "جموعة آاملة من المواضيع، بما فيها، من جملة أمور، ما يتعلق بـ العمال بالمعلومات الخاصة بم

وأن تفسر القرارات التي يمكن أن تؤثر بصورة " العام للمنشأة واحتماالت أو خطط تطويرها في المستقبل
) ١٤٣رقم  (١٩٧١وتشير توصية ممثلي العمال، )). ٢(١٥الفقرة (مباشرة أو غير مباشرة في وضع العمال 

وتؤآد هذه . تحديدًا إلى إعطاء أولوية لممثلي العمال في حالة تخفيض األيدي العاملة)) و)(٢ (٦لفقرة ا(
التوصيات أن عمليات اإلعالم والتشاور ينبغي أن تتواجد جنبًا إلى جنب مع مؤسسة المفاوضة الجماعية وأن 

ًا مماثلة، بعضها يعالج حاالت أآثر وقد تضمن عدد من الصكوك األخرى لمنظمة العمل الدولية أحكام. تكملها
  . ٢٧تحديدًا

  التعاون التقني لمنظمة العمل الدولية

تقدم منظمة العمل الدولية المشورة والمساعدة التقنية بشأن قضايا تتعلق بإتاحة المعلومات والتشاور مع العمال  .٥٠
المجاالت ذات الصلة، مثل وممثليهم داخل إطار األنشطة والمشاريع الجارية في مجال الحوار االجتماعي و

وفي مجال إصالح قانون العمل، تقدم منظمة العمل الدولية . تشريعات العمل واالستخدام وظروف العمل
المساعدة للهيئات المكونة في صياغة قوانين العمل، بما في ذلك القوانين التي تتصدى آلثار إعادة التنظيم 

  .االقتصادي

سبيل المثال، قدم المكتب الدعم التقني لصياغة تشريعات تنسيق نموذجية وفي إطار الجماعة الكاريبية على  .٥١
وهذه التشريعات النموذجية تضع إجراءات لإلعالم والمشاورة خالل إعادة الهيكلة . بشأن إنهاء االستخدام

وتواصل .  بما يتمشى مع معايير العمل الدولية ذات الصلة،االقتصادية التي تنطوي على تسريحات محتملة
منظمة العمل الدولية تقديم الدعم للجماعة الكاريبية وللدول األعضاء فيها بهدف تشجيع االتساق مع التشريع 

 .النموذجي

  مناقشة مؤتمر العمل الدولي ونتائجها

 :يمكن لمناقشة مؤتمر العمل الدولي بشأن هذا البند أن تعالج، من جملة أمور، مجاالت من قبيل .٥٢
الجتماعية الحديثة ذات اآلثار الكبيرة على القدرة التنافسية واألمن الوظيفي التطورات االقتصادية وا  -

  ؛٢٨وشروط االستخدام ومتطلبات المهارة وتنظيم العمل وموقع المنشآت

 

نظر أ). ١٦٣رقم  (١٩٨٧، واتفاقية رعاية البحارة) ١٥٨رقم  (١٩٨٢اتفاقية إنهاء االستخدام،    على سبيل المثال 27
على سبيل (أيضًا إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية 

  ).٥٧مثال المادة ال

   على سبيل المثال، التغيرات الناتجة عن آثار عمليات االستمالك والدمج والحيازة والمشاريع المشترآة والتعاقد من 28
  .الباطن واتسام المنشآت بالسمة عبر الوطنية
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التطورات الحديثة في العالقات بين العمال واإلدارة على مستوى المنشأة، بما فيها األشكال الجديدة لبناء   -
   ؛ ةشورمالل اإلعالم والتوافق في اآلراء من خ

  التطورات ذات الصلة في مجال الحوار االجتماعي على المستويين الوطني وعبر الوطني؛  -

التغييرات في األطر التشريعية الوطنية وعبر الوطنية واألحكام والترتيبات المؤسسية األخرى فيما   -
  ؛ةشورميخص اإلعالم وال

دولية، مع الترآيز بشكل خاص على التعاون وإسداء النصائح في النتائج بالنسبة لعمل منظمة العمل ال  -
  .المجال التقني

ويمكن إيالء االعتبار أيضًا في سياق مناقشة عامة للحاجة الممكنة إلى مراجعة وتحديث المعايير القائمة  .٥٣
 . والتعاون على مستوى المنشأةةشورملمنظمة العمل الدولية، التي تتطرق إلى اإلعالم وال
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   الثاني لحقالم

  مال ـداول أعـأن جـمقترحات بش
  دورات المؤتمر المقبلة

  مناطق تجهيز الصادرات  - ١

مناطق صناعية ذات حوافز خاصة منشأة "عّرفت منظمة العمل الدولية مناطق تجهيز الصادرات على أنها  .١
) إعادة(هيز قبل الجتذاب المستثمرين األجانب، تخضع فيها المواد المستوردة إلى درجة معينة من التج

تشمل على سبيل المثال مناطق (وتتخذ هذه المناطق تسميات وأشكاًال متنوعة في مختلف البلدان . ١ "تصديرها
التجارة الحرة والمناطق االقتصادية الخالصة والمستودعات الجمرآية والموانئ الحرة والمناطق الصناعية 

الصادرات يتزايد في جميع أنحاء العالم طوال السنوات وما فتئ عدد مناطق تجهيز )). ماآيالدوراس(الحرة 
ونمو هذه المناطق عملية دينامية للغاية حيث قد تحدث التغييرات بسرعة آبيرة في سياق العولمة . األخيرة

وفي الوقت ذاته، ما زالت بعض ). مثل أثر إنهاء الترتيب متعدد األلياف واتفاقات منظمة التجارة العالمية(
ز الصادرات تثير التساؤالت والشواغل من حيث الحقوق وتطبيق قانون العمل وخلق العمالة مناطق تجهي

وظروف العمل ومن حيث الطريقة التي تعود بها بالفائدة على االقتصاد المحلي والرقي االجتماعي في البلدان 
 . المعنية

 سنة ٢٠ طوال ما يزيد على ودأبت منظمة العمل الدولية على رصد التطورات في مناطق تجهيز الصادرات .٢
وآان مجلس إدارة مكتب العمل الدولي قد أوعز إلى المكتب في عدة . بالنظر إلى أهميتها في سياق العولمة

وأنشأ البرنامج والميزانية للفترة . دورات متتالية أن يواصل بحث الوضع في مناطق تجهيز الصادرات
يز الصادرات، تستند إلى الحوار االجتماعي وتشمل  مبادرة مرآزية دولية بشأن مناطق تجه٢٠٠٧-٢٠٠٦

، أجريت موائد مستديرة ثالثية في ٢٠٠٧وفي عام . نهجًا متعدد التخصصات ضمن منظمة العمل الدولية
 حول التنمية االقتصادية وظروف العمل في ٢٠٠٨ في عام ٢ونشرت ورقة عمل. مدغشقر وآوستاريكا

وأنشأت . قطرية على موقع منظمة العمل الدولية على اإلنترنتمناطق تجهيز الصادرات وأتيحت دراسات 
نت بهدف تعزيز تقاسم المعارف ضمن منظمة العمل االمبادرة المرآزية الدولية أيضًا موقعًا على اإلنتر

 . ٣الدولية حول هذا الموضوع

تطورات السياسية  وثيقة قدمها المكتب بشأن آخر االتجاهات وال٢٠٠٨مارس / وناقش مجلس اإلدارة في آذار .٣
وأبرزت هذه الوثيقة الوضع ضمن مناطق تجهيز الصادرات وخارجها في . ٤في مناطق تجهيز الصادرات

وطلب مجلس اإلدارة من المكتب أن يواصل دراسة القضية وأن يقدم المزيد من . بعض البلدان المختارة
مثل الحرية (رسات العالقات الصناعية المعلومات المفصلة والبيانات اإلحصائية الخاصة المتعلقة بوضع مما

في مناطق تجهيز ) والنقابية والمفاوضة الجماعية وإدارة العمل وتفتيش العمل وممارسات الحوار االجتماعي
الصادرات واإلشارة بصورة خاصة إلى استنتاجات االجتماع الثالثي للبلدان التي تشغل مناطق لتجهيز 

نوفمبر / لمكتب أن يقدم تقريرًا عن التقدم المحرز في تشرين الثانيطلب من او. ١٩٩٨٥الصادرات، في عام 
٢٠٠٩ . 

 
  .  http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/themes/epz/epzs.htm:     انظر1

  :    انظر2
W. Milberg, M. Amengual: Economic development and working conditions in export processing 
zones: A survey of trends, WP3 (Geneva, ILO, 2008). 

  . www.ilo.org/public/english/dialogue/epz.htm:  على العنوان    انظر3

  . GB.301/13(Rev.) والوثيقة  GB.301/ESP/5:     انظر الوثيقة4

 ٢٨جنيف، (جهيز الصادرات ، االجتماع الثالثي للبلدان التي تشغل مناطق لتمحضر مداوالت   مكتب العمل الدولي، 5
  . TMEPZ/1998/5:  ، الوثيقة)١٩٩٨أآتوبر /  تشرين األول٢ -سبتمبر / أيلول
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  النزاعاتاالتجاهات الجديدة في مجال منع   - ٢
  الصناعية وتسويتها

 اقتراحًا من أجل بنٍد محتمل في جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي يتعلق ١٩٩٢بحث مجلس اإلدارة في عام  .٤
ر فيما بعد موضوع مداوالت خالل عدد من دورات مجلس اإلدارة، بما في وآان هذا األم. بتسوية النزاعات

وفي ذلك الوقت آان . ١٩٩٩مارس / ، ومنذ عهد أقرب في آذار٢٦١ذلك تقديم تقرير مفصل إلى الدورة 
 . الموضوع مقترحًا من أجل مناقشة عامة، ولكن لم يستبق االقتراح

وفي حين . ماعية واالقتصادية التي نشأت عن العولمةوقد جرى على نطاق واسع توثيق التطورات االجت .٥
أفضت هذه الظواهر إلى نمو اقتصادي في عدد من البلدان، فإن التوزيع غير المتساوي لمنافعها والسرعة 

ولئن آانت . التي حدثت بها التطورات وال تزال تحدث، أدت إلى تزايد التوترات االجتماعية والصناعية
ر التاريخ ولئن آان من المسلم بأن حدوثها أمر طبيعي في عالقة العمل واالستخدام، نزاعات العمل آثيرة عب

. فإن منع حدوثها، حيثما أمكن، وتسويتها الكفؤة والفعالة إنما هي سمات أساسية في عالقات العمل السليمة
ات وتسويتها، أن وانطالقًا من ذلك، من شأن تقييم ومناقشة التطورات الجديدة فيما يتصل بنظم منع النزاع

 . يكون مفيدًا
وبوصف الموضوع بندًا في جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي، ينبغي لمناقشة عامة أن تبحث االتفاقيات  .٦

 فضًال عن التشريعات والممارسات الوطنية والمبادئ ٦والتوصيات العديدة القائمة لمنظمة العمل الدولية
الحرية النقابية التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة الخبراء المعنية المتعلقة بحق اإلضراب، التي وضعتها لجنة 

ومن شأن المناقشة أن تزود المكتب والهيئات المكونة . بتطبيق االتفاقيات والتوصيات في مكتب العمل الدولي
بتوصيات من أجل إجراءات المتابعة، ويمكنها آذلك أن تمثل فرصة متاحة أمام الهيئات المكونة لمناقشة 

انية تحديث وتوحيد عدة توصيات ذات صلة لمنظمة العمل الدولية، آما هو مبين في استنتاجات فريق إمك
 . العمل المعني بسياسة مراجعة المعايير

 : وتشمل المواضيع التي يمكن بحثها خالل مناقشة عامة، من جملة أمور ما يلي .٧
  ؛ االتجاهات والتطورات العامة في مجال منع النزاعات وتسويتها  -

  المصالح؛الحقوق ومختلف النُهج لمقاربة النزاعات الفردية والجماعية والنزاعات القائمة على   -
/ أدوار إدارات التوفيق والتحكيم والوساطة والمحاآم والهيئات القضائية في مجال العالقات الصناعية  -

  عالقات العمل؛ 

ج نهج وأدوات وتقنيات جديدة تتصل بسمات وسائل تقوية األساليب التقليدية لتسوية النزاعات وإدما  -
  ؛ )مثل اإلطار القانوني والمؤسسات واآلليات واإلجراءات القانونية(رئيسية في النظم الناجحة 

  دور أو أدوار الشرآاء االجتماعيين؛   -
  . اآلفاق المستقبلية للمزيد من البحوث والخدمات االستشارية والتعاون التقني  -

رة إجراء مناقشة عامة في دورة مقبلة لمؤتمر العمل الدولي، قد يرغب في أن يطلب إلى إذا قرر مجلس اإلدا .٨
المكتب استهالل برنامج بحثي يهدف إلى تحديد الوضع الجاري المتعلق بالتشريعات والمؤسسات والممارسات 

ظمة العمل آما أن من شأن إجراء تحليل للمبادئ التي وضعتها هيئات اإلشراف في من. حول هذا الموضوع
  . الدولية وفسرتها فيما يتعلق بحق اإلضراب، أن يعود بمعلومات قيمة تثري هذه المناقشة

 
، توصية )١٣٠رقم  (١٩٦٧، توصية بحث الشكاوى، )٩٢رقم  (١٩٥١   توصية التوفيق والتحكيم االختياريين، 6

، اتفاقية )١٢٩رقم  (١٩٦٧نشأة، ، توصية االتصاالت داخل الم)٩٤رقم  (١٩٥٢التعاون على مستوى المنشأة، 
، اتفاقية عالقات العمل في )١٦٣رقم  (١٩٨١، توصية المفاوضة الجماعية، )١٥٤رقم  (١٩٨١المفاوضة الجماعية، 

  ). ١٥٩رقم  (١٩٧٨، توصية عالقات العمل في الخدمة العامة، )١٥١رقم  (١٩٧٨الخدمة العامة، 
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  دور مكان العمل في توفير سبل الحصول على الوقاية  - ٣
  والعالج والرعاية والدعم للمصابين بفيروس 

  اإليدز/ نقص المناعة البشرية

اإليدز في عالم العمل، / شأن فيروس نقص المناعة البشريةمن المزمع أن يتوسع المؤتمر في دراسة توصية ب .٩
ورهنًا بحصيلة هذه العملية قد يكون من المفيد أن يبحث مؤتمر العمل . ٢٠١٠ أن تعتمد في عام يفترض

الكفيلة بأن تترجم التدابير الواردة في هذا القرار إلى  األساليب ،الدولي في دورة الحقة في سياق مناقشة عامة
راتيجية لتنفيذها، بما في ذلك إدماج االستجابات المتعلقة باإليدز في البرامج القطرية للعمل الالئق خطة است

على المستوى وتشجيع المزيد من الشراآات التي يمكن أن تعتمد عليها الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية 
 . القطري

هود التي تبذلها منظمة العمل الدولية ضمن برنامج ويمكن للمؤتمر آذلك أن يبحث الطريقة التي يمكن بها للج .١٠
أن اإليدز لتوفير فرص الحصول الشامل، / األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

وقف انتشار في اإليدز والمتمثل / تسهم في تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية
ويمكن للمناقشة أن تفحص أيضًا الصالت القائمة بين المجموعة . ٢٠١٥حلول عام به الوباء وعكس اتجاه

اإليدز / الحالية لمعايير منظمة العمل الدولية والتي تتسم بمالءمتها لموضوع فيروس نقص المناعة البشرية
  . لضمان اتساق اإلطار المخصص لتنفيذ التوصية

 


