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 مقدمةال

على مر العمل الدولي، إلى مؤتبصفتي مديرًا عامًا األول الذي أقدمه  ، وهو التقريرهذا التقرير يعكف . ١
وقائع عالم العمل واإلجراءات االبتكارية التي تتطلبها من منظمة العمل الدولية  اآلخذة في تحويلالقوى  دراسة

ويسّلم التقرير بأّن االلتزام الثالثي بمنظمة . لتجديد قدرتها على الوفاء بواليتها في تحقيق العدالة االجتماعية
بعدد من  التقرير يختتموليه الحال على الدوام، لهو حاسم من أجل تحقيق أهدافها، العمل الدولية، آما آانت ع

  .المبادرات الملموسة بغية تسخير هذا االلتزام، والمنظمة على قاب قوسين من االحتفال بمئويتها

ولية نعقاد المؤتمر، شرعت منظمة العمل الدال السابقةوالمندوبون على إدراك بأّنه خالل األشهر التسعة  . ٢
في عملية مهمة من التغيير واإلصالح، الهدف منها تجهيز المنظمة حتى تستجيب الحتياجات وتطلعات هيئاتها 

، ٢٠١٥-٢٠١٤باإلضافة إلى ذلك، أمام المؤتمر مقترحات البرنامج والميزانية للفترة . المكونة استجابة أفضل
أن ترآز جهودها حولها وأن تحّسن ما تقدمه  التي تستند إلى اإلصالح وترسي أولويات واضحة يمكن للمنظمة

  .إلى الهيئات المكونة من خدمات

 ، إذ يتصدىومنظورًا أوسع نطاقًا أمدًا أطول ةزمني رؤيةتقريري  يعتمدواستنادًا إلى هذه الخلفية،  . ٣
لدولية منظمة العمل ا على يتعينالدور الذي  ويتناولالمطروحة في عالم العمل،  الكبرىلتطورات والتحديات ل

  .أن تضطلع به في هذا القرن الحادي والعشرين

تتمتع المنظمة فاليوم، أما ؛ إليها دولة عضوًا ٤٤استهلت منظمة العمل الدولية تاريخها بانضمام لقد و . ٤
عامًا  ٩٤وقد أظهرت منظمة العمل الدولية مرارًا وتكرارًا، خالل . دولة في العالم ١٨٥ شبه شاملة من بعضوية

وإذ ظلت على . على التكيف مع الظروف المتغيرة االستثنائيةقدرة الاالبتكارية والروح الكثير من  من تاريخها،
اعتمدت ، إهمال التقدم االجتماعي يمكنبأّنه ال  قويعينًا ساهرة آلما دعت التطورات العالمية إلى تذآير الدوام 

 المبادئ والحقوق األساسية في العمل بشأن منظمة العمل الدولية ، وإعالن١٩٤٤إعالن فيالدلفيا في عام 
العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة في منظمة العمل الدولية بشأن ، وإعالن ١٩٩٨ في عام ومتابعته

  .٢٠٠٨ عام

في األوقات الحرجة، ولكن آان هناك  أساسيًاهذه اإلعالنات إلى منظمة العمل الدولية اتجاهًا  لقد وفرتو . ٥
النظام متعدد  فيالمتغيرة  الكوآبةد أقامت المنظمة شراآات متينة واحتلت الصدارة في فق. أمور آثيرة أخرى

المدير العام السابق، أرست المنظمة مبدأ العمل الالئق باعتباره هدفًا مشترآًا  ظل والية سلفيوفي . األطراف
  .للمجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين

أّن مستقبلها يعتمد على التجدد المستمر في  ، هوالماضيدروس من منظمة العمل الدولية  وما استخلصته . ٦
وعلى امتداد ذلك، . ثابتة ال تتغيرقيم وأهداف بوجه الوقائع المتغيرة وااللتزام النشط لهيئاتها المكونة الثالثية 

االستمرار في  هي عازمة على، والثابتةعن هذه القيم  تحويلهالضغوط الرامية إلى امنظمة العمل الدولية  قاومت
  .سلوك هذا السبيل

واقع أّن الو. ، يبقى هدفًا ال بد من بلوغهالدائم، وبالتالي السالم العالمي والشاملةغير أّن تحقيق العدالة  . ٧
ال بد من بلوغه يومًا ما، بل أفقًا متقلصًا تحدده المسافة  جامدًاعدم اعتباره هدفًا  تدعو إلى هناك أسبابًا وجيهة

وفي حال مراعاة . تفصل بين ما هو قائم وما هو مرتقب، والتي تشكل جزءًا من الوضع اإلنسانيالتي ما فتئت 
وجهة النظر هذه، عندئٍذ ما يكون مهمًا عمليًا هو التوجه الذي ينتهجه المجتمع بالنسبة إلى العدالة االجتماعية، 

  .نامية من خالل عالم العملوبالنسبة ألهدافنا المحددة، مساهمة منظمة العمل الدولية في هذه الدي

يتعين أن المستمرة التي  حاالت اإلجحاف: على مشاغلنا المشترآة الترآيز، من السليم المنظورومن هذا  . ٨
البطالة  استشراءوما رافقها من مأساة  -  ٢٠٠٨االقتصادية والمالية التي اندلعت في عام  ألزمةا أما. نكافحها

تحجب التقدم االقتصادي واالجتماعي الحقيقي الذي وّلدته  فينبغي أّال -والبطالة الجزئية في بعض البلدان 
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وفي السياق نفسه، ال ينبغي الستمرار وتفشي غياب . البلدان الناشئةالدينامية التي لم يشهد لها مثيل، خاصة في 
وعدم االعتراف . العدالة االجتماعية أن يحيد نظرنا عن اإلنجازات التاريخية التي حققتها منظمة العمل الدولية

  .عزمنا وقدرتنا على مواصلة العملل ،لمجاملةاإيذاء بقدر  ،، لهو مؤٍذحققناه من نجاحاتبما 

 نوبل لم جائزةست، آلمته خالل حفل لمكتب العمل الدولي المدير العام الخامسدايفيد مورس، وعندما ألقى  . ٩
، آّرس النصف هاتأسيسلالذآرى الخمسين  ، بمناسبة١٩٦٩عام  للسالم التي منحت إلى منظمة العمل الدولية

 في أعماق المجتمع"التي ال تزال موجودة " الخطيرةالمتفجرات "المنظمة لنزع فتيل  من القرن في عمرالثاني 
  ".سواء على المستوى الوطني أو العالمي - وأغواره

وقد ف الثاني من القرن، النص ذلك مع اقترابنا من نهاية فيما بينناوال يزال العديد من تلك المتفجرات  . ١٠
لالستمرار في مهمة  الفضلىالطريقة  إلىن وجودها ومويشير هذا التقرير إلى مكا. أضيف إليها متفجرات أخرى

  .نزع فتيلها

واضح وطموح بشأن المبادرات  إرشادويتيح هذا التقرير الفرصة أمام الهيئات المكونة من أجل توفير  . ١١
تكون فيه مجهزة تجهيزًا آامًال وبخطى الدولية قدمًا نحو مئويتها على نحو  التي يمكنها أن تدفع بمنظمة العمل

 الهيئات موجهة إلىهذا التقرير  يحملهاالتي والدعوة . قرن مضىقبل  عليها ائتمنتبالوالية التي  واثقة والتزام
  .بتلك الواليةلتجديد االلتزام بالوفاء المكونة الثالثية 

 .الفرصة وأّن دعوتنا ستلقى آذانًا صاغيةوآلي ثقة بأننا سننتهز هذه  . ١٢

 

 

 



 

3 ILC.102/DG/1A 

  ١ الفصل

  العمل في القرن الحادي والعشرين: عالم متحول
متوسط الناتج لكل فرد خمس مرات، آما  تزايد، ازداد عدد سكان العالم ثالثة أضعاف، و١٩١٩منذ عام  . ١٣

 وجوداآتنفت عالم العمل تحديات خالل العقدين األولين من و. مرة ٢٥تضاعف حجم التجارة العالمية بأآثر من 
وخالل العقود الثالثة التي تلت الحرب العالمية . الواحدفرد المداخيل برآود  اتسمت -  منظمة العمل الدولية

في االقتصادات المتقدمة، في حين سعت البلدان النامية  مثيرًا للدهشةالثانية، شهدت مستويات المعيشة تحسنًا 
وشهدت السنوات . للحاق برآاب البلدان المتقدمة، إلى افي طور الحصول على استقالله الكثير منها آانالتي 

اجتماعية  تسجيل تفاوتاتمتقدمة عديدة و اقتصاداتفي  جسيمة األخيرة بروز بلدان الجنوب وظهور صعوبات
 .بل أآثر اتساعًا في آل مكان تقريبًا آبيرة

المذآور أعاله، فيمكن النظر مع الظروف المتغيرة،  يالبتكارتكّيف االدولية من منظمة العمل ال أما سجل . ١٤
للوفاء المنظمة  تهدف إلى تجهيزعلى أنه عملية تغيير مستمرة في أساليب عملها وترتيباتها المؤسسية،  إليه

 .ثابتة لم تتغير وهي والية بقيت بواليتها،

 ،برنامج العمل الالئق النجاح في نشرو ٢٠٠٨و ١٩٩٨ي واإلعالنان اللذان اعتمدتهما المنظمة في عام . ١٥
مستلزمات التكيف في ل واعية بامتيازالبرهان على أّن منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة آانت  إنما هي

 .الستجابة لهامتقنة ومثمرة في جهودها لتاريخها الحديث، وآانت 

لمكونة بأّن وتيرة ونطاق التطور الجاري في بيد أنه ال يزال هناك شعور عام في صفوف الهيئات ا . ١٦
 .ريالتغيمنظمة العمل الدولية على  قدرة يسابقاناالقتصاد المتسم بالعولمة 

التنمية االقتصادية واالجتماعية والحاجة  مستلزماتوآان من شأن الظروف الراهنة، بما فيها استمرار  . ١٧
تي تتسبب بها األزمة االقتصادية واالجتماعية، أن الملحة الستحداث فرص العمل الالئق والتحديات الجمة ال

وفي . من أي وقت مضى اليوم عززت وجهة النظر القائلة إّن منظمة العمل الدولية وواليتها أآثر مالءمة وأهمية
على  منقوصة القدرةباعتبارها  لالنتقادمنظمة العمل الدولية  تعرضت، )من المصادر نفسها أحيانًاو(الوقت نفسه 

مسائل  ال يقتصر علىومثل هذا االنتقاد . أن تتصدى له تعين عليهامع الواقع سريع التطور الذي ي فالتكي
مجموعة معايير العمل الدولية  :مثلمنظمة العمل الدولية،  في ساسيةأجوانب  تفصيلية بل يتجاوزها النتقاد

قدرتها على متها التمثيلية الثالثية؛ يايكل؛ الشرعية الحقيقية لهعلى هذه المعاييرالخاصة بها أو نظام اإلشراف 
 . عالم العمل فيبعض آبرى التحديات مواجهة  بارز عندإحداث فارق 

عالم العمل؟ وما الذي تنطوي عليه بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية  اآلخذة في تحويلالقوى  إذًا ما هيف . ١٨
  :المسائل التالية على دراسة هذا الفصل عكفوإلى قدرتها على االضطالع بواليتها؟ ي

  أثر التغير الديمغرافي؛ 

  االنتقال إلى االستدامة البيئية؛ 

  ؛إلى األمام التكنولوجيا مسيرة 

  المعالم المتغيرة للفقر واالزدهار؛ 

  تزايد انعدام المساواة والتحدي المطروح أمام العدالة االجتماعية؛ 

  إعادة التوازن والتقارب واالنتعاش؛ 

  .متغيرة لإلنتاج والعمالةالسمة ال 
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  أثر التغير الديمغرافي
فهي تبّين لنا، . مقارنة مع غيرها من االتجاهات تحديد حجمهامن األسهل التنبؤ باالتجاهات الديمغرافية و . ١٩

وما  مئوية منظمة العمل الدولية لحين بلوغينتظر عالم العمل من تحديات  الكثير مماإلى درجة آبيرة من اليقين، 
من  سبعة حيث يعيش، ٢٠٥٠مليار نسمة بحلول عام  ٩٫٣أن يبلغ  آيل إلىعدد سكان العالم و. بأشواط ذلك بعد

ومعدل  .١القسم األآبر من النمو الحضري في البلدان النامية وحيث يتحققأشخاص في المدن،  عشرةأصل 
وتشهد القارة األفريقية أسرع  .الزيادة في تباطؤ، غير أّن سكان العالم سيزيدون بنسبة الثلث خالل أربعة عقود

، سوف يتجاوز ٢٠٣٥بين مستويات الدخل والخصوبة تشير إلى أّنه بحلول عام  العكسيةتزايد للسكان، والعالقة 
 .العالم المتقدمسكان أقل البلدان نموًا عدد السكان في 

 ٣٨إلى  ٢٠٠٩ي عام عامًا ف ٢٨عمري من المتوسط ارتفاع الوبشكل عام، يزداد سكان العالم تشيخًا، مع  . ٢٠
 ٦٥شخص يبلغ  مقابل آلوحتى ذلك الوقت، سيكون هناك أربعة أشخاص في سن العمل  .٢٠٥٠٢عامًا في عام 

. عمومًامعدالت إعالة الشباب  ستتراجع، من ذلك وعلى النقيض .٢٠٠٠٣تسعة أشخاص في عام ب مقارنةعامًا، 
فرص عمل الئق للداخلين الجدد إلى سوق العمل  ولكن ثمة اختالفات إقليمية ملحوظة، وسيكون ضغط توفير
وعلى أساس أّن السياسة التي تتناول بشكل مباشر . حادًا بشكل خاص في جنوب آسيا والشرق األوسط وأفريقيا

 فيها سيتعيناالتجاهات الديمغرافية تكمن خارج والية منظمة العمل الدولية، هناك خمسة مجاالت واضحة 
  :ة العمل الدولية أن يعالج عواقبها، وهينشاط منظم بالضرورة على

مليون  ٤٤٫٥معدالت المشارآة الحالية، سيدخل إلى سوق العمل ل وفقًانحن ندرك أّنه  .خلق الوظائف 
مليون شخص يبحثون عن  ٢٢٢أي بمجموع يتجاوز  - عامل سنويًا خالل السنوات الخمس القادمة

عدالت مشارآة النساء تشكل تطورًا إيجابيًا ومن شأنها أن والزيادة المتوقعة في م .٤وظائف جديدة والئقة
واستقامة عالقة . أن تشهد هذه المعدالت زيادة أسرع وتيرةفيه من المرغوب  لعلو. توّلد مزايا اقتصادية

مليون عاطل عن العمل  ٢٠٠مع وجود  - العالم مجددًا بالعمل ال تتعلق بتجاوز ظروف األزمة فحسب
   .غني بالوظائففي اتجاه نمو وأنماط اإلنتاج  مزيج السياساتحوًال في اليوم، بل تستلزم ت

يتناول مؤتمر العمل الدولي في دورته هذا العام، على وجه الخصوص، موضوع  .الحماية االجتماعية 
 من أن تدرجمنظمة العمل الدولية ل ال بدو. العمالة والحماية االجتماعية في السياق الديمغرافي الجديد

ها إياها أصًال توصية أرضيات الحماية تمنحستناد إلى الوالية التي جها في برامج عملها، باالنتائ
  ).٢٠٢رقم ( ٢٠١٢االجتماعية، 

بل ستشتد هذه ما فتئ تباين االتجاهات الديمغرافية واتجاهات الدخل ُيضاف إلى ضغوط الهجرة،  .الهجرة 
مم المتحدة رفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية ألل الجمعية العامة حوار انعقادومع . الضغوط حدة

أن تضطلع  من لمنظمة العمل الدولية ال بد، ٢٠١٣أآتوبر / والتنمية، المزمع إجراؤه في تشرين األول
يحترم حقوق األشخاص  سعيًا إلى وضع إطار ،بدور مهم في االرتقاء بنشاط النظام متعدد األطراف

  .ى أآمل وجهالعاملين المعنيين ومصالحهم عل

تتسم الضغوط الديمغرافية بالصرامة بشكل خاص في البلدان التي  .الدول الضعيفة والمتأثرة بالنزاعات 
العمل الالئق  انيويع ٥األخرى، الدولنقطة مئوية من  ٢١ بمقدارتكون فيها معدالت الفقر عمومًا أعلى 

تغيير حياتهم إلى  منتمكين سكان هذه الدول والقضاء على الفقر المدقع يعني . مواطن العجز من أهمفيها 
  .األفضل، بالترافق مع العمل الالئق آمحرك أساسي

                               
   ،٢٠١٠تنقيح عام : توقعات السكان في العالم: قتصادية واالجتماعية، شعبة السكاناألمم المتحدة، إدارة الشؤون اال   ١

Highlights and advance tables, Working Paper No. ESA/P/WP.220 (New York, 2011). 
  .World Population Ageing 2009 (New York, 2009), p. 16  :المرجع نفسه   ٢
  :انظر   ٣

ILO LABORSTA database: Economically active population, estimates and projections (sixth edition, 2011), at: 
http://laborsta.ilo.org/applv8/data/EAPEP/eapep_E.html. 

  .المرجع نفسه   ٤
  .World Bank: World Development Report 2011: Conflict, security, and development, p. 5:  انظر    ٥
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 سكانهمهمة بشأن قدرة الكوآب على تزويد  تساؤالتتثير االتجاهات الديمغرافية الحالية  .الحدود العالمية 
نظمة العمل الدولية في مجال وتكمن مسؤوليات م. توفير حياة الئقةين عددًا بالموارد الكفيلة بالمتزايد

  .عمليات اإلنتاج المستدامة

  االنتقال إلى االستدامة البيئية
جرى التسليم بأّن  ١٩٧٢،٦منذ إجراء أول مناقشة في منظمة العمل الدولية بشأن العمل والبيئة عام  . ٢١

بين الوظائف وحماية الخيار الخاطئ  مسألة آما تجاوز المجتمع الدولي. مسؤوليات المنظمة تتجاوز بيئة العمل
 .آوآبنا

. وخسارتها على نحو ال يطاق موارد الطبيعيةالوتفضي األنماط الحالية لالستهالك واإلنتاج إلى استخدام  . ٢٢
القبول العام بضرورة االنتقال إلى أفضت إلى وقد أتت البراهين العلمية والخبرة المباشرة بحقيقة تغير المناخ و

الوظائف الخضراء باعتبارها  موضوعالمؤتمر هذا العام  يناقشالغرض،  ولهذا. عالم عمل منخفض الكربون
 .مكونًا أساسيًا لبرنامج التنمية المستدامة

 عواقب الخمود رغم أنوآان التقدم المحرز في المفاوضات متعددة األطراف بشأن تغير المناخ بطيئًا،  . ٢٣
ير في االتجاهات الحالية في انبعاثات أي تغي إذا لم يحدثو. أآثر ظهورًا للعيان من أي وقت مضى باتت

في المائة عام  ٧٫٢و ٢٠٣٠في المائة عام  ٢٫٤الكربون وغيره من الملوثات، ستبلغ الخسائر في اإلنتاجية 
باإلضافة إلى  .٧في المائة ١٤، وفي هذا الوقت سيكون االستهالك العالمي للفرد الواحد قد تراجع بنسبة ٢٠٥٠

عواقب وخيمة على  حادًا عندئٍذ ويترافق معفي أنماط المناخ،  ال رجوع فيه تغيرحدوث ذلك، سيكون خطر 
 .البشر وجود
ففي . سيما تغير المناخ، تشكل محرآًا قويًا للهجرة، داخل الحدود وعبرها وما فتئت العوامل البيئية، ال . ٢٤

ون شخص في آافة ملي ٢٤، توقع مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن يصبح ٢٠٠٢عام 
مما سيتجاوز عدد جميع  ٨أنحاء العالم من الالجئين، بسبب الفيضانات والمجاعة وغير ذلك من العوامل البيئية،

 ١٥٠يصبح ما بين  قد واستنادًا إلى التوقعات،. النزاعات المسلحة من الهاربونالالجئين اآلخرين، بمن فيهم 
بسبب ارتفاع مستوى البحر وحدوث تصف القرن، وذلك مليون شخص مشردين بشكل دائم بحلول من ٢٠٠و

سيكونون األآثر تضررًا  األشخاص األآثر فقرًاومما ال شك فيه أن  .٩واشتداد موجات الجفاف عارمةفيضانات 
الكثير من اإلنجازات المحققة في الحد من  تبديدلى إالمتنامية  من المحتمل أن تؤدي آثارهتغير المناخ و من تأثير

 .خالل العقود الماضيةالفقر 

بين آخر، أن يمّيزا  وحيدومن شأن الوقاية من تغير المناخ والتخفيف من حدته، أآثر من أي عنصر  . ٢٥
الدور و. في الماضي ابه تم االضطالع تلك التيوبين  المسؤوليات واألنشطة المستقبلية لمنظمة العمل الدولية

الكبيرة  الطاقاتتعزيز : مفاهيمية بتعابير ذآور بيسرممنظمة العمل الدولية أن تضطلع به  يجب علىالذي 
الكربون، والتقليل إلى أقصى  إنمائي مستدام ومنخفضالستحداث العمل الالئق المترافق مع االنتقال إلى مسار 

دون نظام اإلنتاج العالمي،  في غير أّن التحول المطلوب. حتمًا لذلك ةنقل وإدارة المواقع المصاحبعملية حد من 
األآثر فعالية من  ولو آانت، ال بل التخلي عنها حتى فحسب على استبدال بعض التكنولوجياتذلك يقتصر  أن

 .من حيث نطاقه وتعقيده مثبط للهمم، لم يسبق له مثيل وهو االقتصادية البحتة الناحية

                               
  :انظر   ٦

ILO: Technology for freedom: Man in his environment - the ILO contribution, Report of the Director-General, 
Part 1, International Labour Conference, 57th Session, Geneva, 1972. 

، ١٠٢، التقرير الخامس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الخضراء التنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائف: مكتب العمل الدولي   ٧
  ؛ ٤٦، الفقرة ٢٠١٣جنيف، 

OECD: OECD environmental outlook to 2050: The consequences of inaction (Paris, 2012). 
  :انظر  ٨

K. Warner et al.: Human security, climate change and environmentally induced migration (United Nations 
University – Institute for Environment and Human Security, 2008), at: http://www.ehs.unu.edu/file/get/4033. 

  :انظر   ٩
N. Stern: The economics of climate change: Stern review final report (Cambridge, Cambridge University Press, 
2007). 
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لعمل آافة مجاالت األنشطة التي ستضطلع بها منظمة ا تطبعأن " الخضراء"ينبغي للمسائل  وعليه، . ٢٦
متعددة األطراف تظهر إلى أي  العملياتوالصعوبات البارزة حتى يومنا هذا في . الدولية في السنوات القادمة

مدى يكون من المثير للتحدي التوصل إلى أساس مشترك لتلبية احتياجات ومسؤوليات جميع األطراف في عملية 
 .الهيكل الثالثي فيظمة العمل الدولية القيمة المضافة لمن وتكمن. االنتقال إلى االستدامة البيئية

وما فتئ الحوار االجتماعي يبرهن . المنشآت والوظائف الستدامةوتشّكل االستدامة البيئية شرطًا مسبقًا  . ٢٧
ولن يكون  .أنه آلية متينة لتوليد هذه االستدامة، باإلضافة إلى اإلرادة السياسية إلحراز التقدم على نطاق أوسع

أن يقدم مساهمته بشكل آامل إال استنادًا إلى فهم تقني سليم للمسائل ومن خالل وضع سياسات بإمكان عالم العمل 
بشأن  الخاصة التي تتسم بها المناقشةهمية األومن هنا، تبرز . عامة داعمة على المستويين الوطني والدولي

 حقبةذلك  يشكليمكن أن و. ف الخضراء خالل دورة المؤتمر هذهالتنمية المستدامة والعمل الالئق والوظائ
  .بالنسبة إلى منظمتنا محورية

  إلى األمام التكنولوجيا مسيرة
التكنولوجيا على الوظائف والنمو ومستويات المعيشة لهو أقدم من منظمة العمل  تأثيرإّن الجدل حول  . ٢٨

ولوجي أحد العناصر ، تشكل اآلثار المستمرة لالبتكار التكنوفي الواقع. وال يزال موضوع الساعة. الدولية نفسها
القدرات التي يتمتع بها واضعو السياسات من  بأشواطتجاوز يذآي النظرة القائلة إّن التغيير في عالم العمل تي تال

 .أجل التحكم به

في معدل انتشار تباطؤ أي إلى  تذآر ةإشار دونفي التأثير على عالم العمل، الرقمية وتستمر الثورة  . ٢٩
شبكة أربعة من أصل عشرة أشخاص إلى  حيث ينفذإلنترنت بوتيرة سريعة، وتتواصل ثورة ا. اتطبيقاته

أصبح ؛ وةالمتقدم البلدانتزايد االرتباط بالشبكة بوتيرة أسرع أربع مرات في العالم النامي منها في ياإلنترنت و
الترافق مع النمو ب يةالحاسوبالقدرة  وتتوسع. عدد المشترآين في الهواتف الخلوية اليوم يعادل عدد سكان العالم

وتستمر التكنولوجيا . الذي تشهده معالجة البيانات بوتيرة لم يسبق لها مثيل والتوصيلية الفائقة والحوسبة السحابية
 .الجغرافي للمنشأة وحدودهاالموقع تحديد اإلنتاج، مما يسمح بإعادة الجديدة في تسهيل تجزئة عملية 

 الفرضيات متحديًا بذلك موثوقية ،غير متوقع تصاالت منحًىتطبيق تكنولوجيا المعلومات واالوقد يأخذ  . ٣٠
الروبوتيات، على سبيل المثال، تقدمًا مهمًا في مجال  وتحرز. والتوقعات القائمة بشأن آثارها طويلة األمد

آلي متوقع  إنسانمليون  ١٫٥وما مجموعه  ١٠آلي صناعي مستخدم سنويًا إنسان ٢٠٠٠٠٠، مع وجود التصنيع
كون مساهمًا رئيسيًا في الناتج ييمكن أن  قطاع التصنيعأّن على ذلك  ويدل. ٢٠١٥حلول عام ب هاستخدام

أن تسّرع  أشد االحتمالو. في استحداث الوظائف ولكن بحصة أآثر تواضعًاالمحلي اإلجمالي واإلنتاجية، 
 على ما يبدو م، وأن تدخلفي آافة أنحاء العال التصنيعالروبوتيات واألتمتة من وتيرة تراجع العمالة في قطاع 

 .منها النقل والمستشفيات والمهن المتعلقة بالرعاية ،في قطاعات أخرى أيضًا
وآان تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أحد محرآات النمو السريع لالقتصاد المالي وقد حّول  . ٣١

التي تنفذها حواسيب قوية  المقايضة الخوارزمية عالية الترددات ساهمتعلى سبيل المثال، و. أسلوب عمله
لدوران سوق الصرف  العالمي بالملليثانية والتي يشغلها عدد صغير من المؤسسات المالية، في المتوسط اليومي

مرة من  ١٠٠وآان ذلك أآبر قرابة  .٢٠١٠١١أبريل / تريليون دوالر أمريكي في نيسان ٤األجنبي، الذي بلغ 
 أآبر بمقدار وخالل شهر واحد، يتوقع أن يبلغ دوران الصرف األجنبي. متوسط القيمة اليومية لتجارة البضائع

  .مرات من إجمالي الناتج المحلي العالمي سنويًا ١٫٦

. ، فال يزال غير مؤآد إلى حد آبيرالوظائف وموقعها آميةاألثر طويل األمد لهذه التطورات على  أما . ٣٢
غير أّن التكنولوجيا الحديثة قد تخفض أيضًا . وسوف ُتستحدث فرص عمل جديدة، خاصة في البلدان النامية

مضمون العمالة في النمو االقتصادي، مع ما يترافق بذلك من تداعيات واضحة نظرًا لمستويات البطالة العالية 
 .السائدة في آافة أرجاء العالم

                               
  : انظر   ١٠

IMS research: The growth of China’s industrial robot production, press release, 9 Jan. 2013, at: 
http://www.imsresearch.com/press-release/The_Growth_of_Chinas_Industrial_Robot_Production. 

  :انظر   ١١
Bank for International Settlements: Triennial Central Bank survey of foreign exchange and OTC derivatives 
market activity in April 2010, Preliminary results, Sep. 2010 (Basel), at: http://www.bis.org/press/p100901.htm. 
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إحدى و. الطلب على المهارات في أسواق العمل فيمباشرة  سينصبوالواضح أّن االبتكار التكنولوجي  . ٣٣
إيجاد  أصحاب العمل عاجزون عنأّن  هيألزمة الحالية في أسواق العمل، ا فيللقلق  مدعاةالمفارقات األآثر 

على العموم و. ، حتى في ظروف تسودها بطالة مرتفعة جدًاالمهارات الصحيحة لملء الوظائف الشاغرة المتاحة
 .نون من هذه الصعوباتثلث أصحاب العمل الذين شملتهم الدراسة االستقصائية يعا فإن

 وليس عنعن زيادة اإلنتاجية على وجه االحتمال وإذا آانت المكاسب المستقبلية للنمو االقتصادي ستتأتى  . ٣٤
مهارات مالئمة أعلى بغية اآتساب  امتالكفي  العالوةكمن تلعوامل اإلنتاج، عندئٍذ س األوسع نطاقًااالستخدام 

ن يحصلون ، آان السكان البالغو٢٠١٠وفي عام . التعليم في تحسن وبوجه عام، إّن مستويات. مزايا تنافسية
سنوات من التحصيل الدراسي، وسوف يستمر هذا الرقم في االرتفاع إذ أّن البلدان تتالقى  ٧٫٨على ما متوسطه 

 .أآثر فأآثر حول مستويات األشخاص األعلى أداًء

مستويات األعلى إلى أّن ال عليها الطلبو المهارات استمرار أوجه التفاوت بين عرض يشيرومع ذلك،  . ٣٥
دوائر العمل والتعليم والتدريب  تقريبمي ال تشكل إال جزءًا من الحل؛ وتبرز حاجة آبيرة إلى من التحصيل العل

 وتبّين التجارب أّنه عند إقامة الصالت. غير المتقاطعة في أغلب األحيان، لتكون أآثر تواصًال واتساقًا فيما بينها
 .جمةيمكن أن تكون النتائج اإليجابية  - م المزدوجالتعلي ُنظم مثًال ف -

ليرتبط بهذه االعتبارات، مع استقطاب الوظائف  على نطاق واسعأسواق العمل الملحوظ " تفريغ"ويأتي  . ٣٦
الوظائف الكثيرة متدنية  اتعالية من جهة، وفئال الرفيعة واألجورمهارات ال ذاتالوظائف القليلة  اتبين فئ
الشخصية " المهارات األساسية"وهناك أيضًا ترآيز متزايد على . ات ومنخفضة األجور، من جهة أخرىالمهار

 أّن مستوى المهارات ليس هو المهم قد يستنتج من ذلك على ما يبدوو. المطلوبة للنجاح في أنشطة العمل التفاعلية
  .أن تتكّيف مع هذا الواقعبل طبيعة تلك المهارات، وأّنه ينبغي لُنظم التعليم والتدريب  وحده

ووتيرة التغير في عالم العمل، سواء أآان محفزًا بالتكنولوجيا أم ال، جعل من المسار المهني أحادي  . ٣٧
والتغيير يجعل . ضرورة المتواصلوعلى المستوى نفسه، فإنه جعل التعلم . الوظائف أمرًا نادرًا أآثر فأآثر

آما يعاني . ف، وتبرز الحاجة إلى تجديد هذه المهارات بشكل مستمربعض المهارات سلعة قّيمة ولكن قابلة للتل
وال بد من أن . سيما في صفوف الشباب رأس المال البشري من التآآل بسبب آثار البطالة طويلة األجل، ال

 .يصبح الخطر المزدوج لتدهور المهارات وتقادمها محل ترآيز سياسات سوق العمل

 -  لسياسة العامة فحسب، فأصحاب العمل ونقابات العمال يضطلعونوالمسؤولية ال تقع على عاتق ا . ٣٨
جهودهم مع تلك التي  تنسيقبالمزيد من المسؤولية لالستثمار في المهارات و - وعليهم أن يضطلعوا أآثر فأآثر

ين المتسارع، يتعمن التغيير التكنولوجي والتنظيمي  حقبةوفي . واضعو السياسة العامة ومقدمو التدريب بذلهاي
ال مجرد أولوية قصوى بل أولوية  ،تعزيز ُنظم التعليم والتدريب وتوفير المهارات األساسية للجميع أن يكون

 .متقاسمة، بمؤازرة من جانب منظمة العمل الدولية ودعٍم آامل من هيئاتها المكونة الثالثية

  المعالم المتغيرة للفقر واالزدهار
ثما آان يشكل خطرًا على االزدهار في آل مكان؛ وهو يطلب شن أّن الفقر حي علىإعالن فيالدلفيا  نصي . ٣٩

وتظهر األدلة في السنوات األخيرة أّنه تم إحراز تقدم فعلي في الحرب . الحرب ضد العوز بعزم ال هوادة فيه
 .أبعاد لم يسبق لها مثيل في بلدان عديدةذات ضد الفقر وأّن االزدهار انتشر ليخلق طبقة وسطى جديدة 

إلى  الفقر في العالم تخفيض ، والمتمثل فيمن األهداف اإلنمائية لأللفية لألمم المتحدة ١ق الهدف تحقيإن  . ٤٠
قبل خمسة أعوام من التاريخ المحدد، يعزى إلى الجهود الكبيرة المبذولة،  ، وذلك٢٠١٥النصف بحلول عام 

لقضاء لالذي اقترحه البنك الدولي  مّهد الطريق أمام الهدف أنه إلى ذلك أضف. سيما األداء التاريخي للصين ال
وآلما اقتربنا من التاريخ  .١٢باعتباره هدفًا واقعيًا ويمكن بلوغه ٢٠٣٠على الفقر المدقع في العالم بحلول عام 

ها استراتيجية العمل بين ومن - المحدد آلما آان تحقيقه النهائي يتوقف على قدرة االستراتيجيات المناهضة للفقر
 .وصول إلى المجموعات األآثر حرمانًا واستضعافًاال على - الالئق

والخطر الذي يشكله . في المائة من فقراء العالم في دول ضعيفة ومتأثرة بالنزاعات ٢٨ويعيش قرابة  . ٤١
. وضع هؤالء الفقراء على رفاه اآلخرين لهو سبب ال يقبل الجدل يدفع بمنظمة العمل الدولية إلى إيالئهم األولوية

                               
  : امعة جورج تاون، متاح على العنوانآلمة رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ آيم في ج -" بإمكاننا بناء عالم بال فقر"   ١٢

http://www.worldbank.org/en/news/speech/2013/04/02/world-bank-group-president-jim-yong-kims-speech-at-
georgetown-university. 
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. ال يقبل الجدل أيضًا خرآ سببًاتوري للمنظمة في القضاء على الظلم والمشقة والحرمان يشكل وااللتزام الدس
بشكل أسهل هو أّن ثالثة أرباع الفقراء يتواجدون اليوم في البلدان متوسطة  يجري التغافل عنهواألمر الذي 

انعدام  الحيلولة دونديدة في وإن دّل ذلك على شيء، فإنه يدّل على الصعوبات التي تواجهها بلدان ع. الدخل
االستراتيجيات  تحديد أهدافولذلك أيضًا انعكاسات على . تنميةمما تشهده من نمو و المساواة والفقر، بالرغم

 .لفقرالمناهضة ل

حسبما إذا آان غير أّن العالم ليس على مسار خطي نحو القضاء على الفقر، وتبرز اتجاهات متباينة جدًا  . ٤٢
مثًال، ( ةنسبيال بالقيم، أو )آحد يومي أقصى للفقر المدقع أمريكي والرد ١٫٢٥مثًال، (يم المطلقة القب الفقر مقيسًا

عالم  تقريرباإلضافة إلى ذلك، وآما ورد في . )الوسيطة أو ةوسطالمت مستويات الدخل الوطنيةباعتباره نسبة 
من شراك الفقر في اإلفالت  نجحوا إّن الكثيرين ممنف ١٣الصادر عن منظمة العمل الدولية، ٢٠١٣لعام  العمل

والتوصل إلى . الفقر أو هم معرضون لالنزالق مجددًا في وضعهم السابقب شبيهة يزالون يعانون من ظروف ال
بقدرة البلدان متوسطة الدخل على الحد من أوجه انعدام المساواة  ًاآبير ارتباطًاخفض الفقر بشكل مستدام يرتبط 

  .وهي تحقق نموًا

وقد اآتسبت منظمة العمل الدولية دعمًا واسع . للحد من الفقر عالسبيل الناجعلى عمل الئق هو والحصول  . ٤٣
. ٢٠١٥أن يكون حجر الزاوية للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة لما بعد عام  تعينالمقترح الذي ي لذلكالنطاق 

" من الفقر الصالخ" طريقئقًا، فإّن وبالتالي ال ُيعتبر ال - وحيث ال يولد العمل دخًال يتجاوز مستويات الفقر
 مقطوعًايكون 

وهذا قلق . حيثما وجدوا ،جراء تزايد أعداد الفقراء العاملين هناك ما يدعو إلى القلقوعليه، . ١٤
توفير أجر يكفل ظروف "ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تشير إلى الحاجة الملحة إلى : ذلك أن، قديم العهد

 .سمتها الملحةمن  ذرةعد مرور قرابة قرن، لم تفقد هذه الحاجة وب". معيشة مناسبة

والتعاريف تختلف فيما . وسطى في العالمبروز طبقة  ،ومن األمور المرتبطة بشكل وثيق باتجاهات الفقر . ٤٤
دوالرات  ١٠الطبقة الوسطى على أنها األسر التي تنفق بين  منبينها، ولكن هناك تعريف يحدد األسر المعيشية 

في المائة من  ٢٨يوميًا للفرد الواحد من حيث تكافؤ القدرة الشرائية، وهي تشكل أمريكي دوالر  ١٠٠وكية أمري
في المائة على أنها  ٢في المائة من األسر التي ال تزال تعتبر على أنها فقيرة ونسبة  ٧٠سكان العالم، مع نسبة 

 .أسٌر غنية

 إّنويقول أحد المحللين . حرز في برنامج العمل الالئقآأنها برهان على التقدم الم األرقاموتظهر هذه  . ٤٥
غير أنها تحجب . ١٥"الحصول على وظيفة ثابتة ذات أجر جيد ليس إال دليًال على ما يسمى الطبقة الوسطى"
الطبقات الوسطى في االقتصادات الناشئة  بروزبين  فاضحإذ هناك تناقض  :ذلك التباينات اإلقليمية الصارخةآ

مليون شخص منذ عام  ٤٠٠ث ازدادت فيها القوى العاملة المنتمية إلى الطبقة الوسطى قرابة والنامية، حي
   .تفريغ وظائف الطبقة الوسطى في عدد من االقتصادات الصناعية الناضجةبين و ٢٠٠١،١٦

 نشوء ال تزال على ،طبقة وسطى حقيقية في العالم بالنسبة إلى عالم العمل قيامواآلثار العامة المتأتية عن  . ٤٦
 ،ومما ال شك فيه أنها تشمل تدرج شرائح أساسية من السكان إلى عتبات الوفرة. وسوف تستمر في العقود المقبلة

الحياة وفقًا لذلك قد تتباين بين  أنماط والتغيرات التي تطرأ على. قدرة آبيرة على االستهالك مستقدمة معها
وهو أمر يخلف  طلب على المشارآة الديمقراطية والمساءلة،زيادة ال وبينالتغيير الجذري في العادات الغذائية 

والبرهان ( البيئةو األسواق العالميةو مثًال على أسعار المواد الغذائية والسلع ،مهمة جدًاو متنوعة بدوره عواقب
مستهلك باقتناء  مليون ٦٠٠ ، قام ما يقرب منفي األسواق الناشئة في مجموعة العشرين وحدهاعلى ذلك أنه 

لعديد من ا في السياق االجتماعي والسياسيعلى و ،)يارة، وهو ما يدل على انتمائهم إلى الطبقة الوسطىس
 .عن العمل الذي تحدده منظمة العمل الدولية على أنه هش االبتعادهذه التطورات احتمال  تشملآما . المجتمعات

                               
  ILO: World of Work Report 2013 (Geneva, forthcoming):  .انظر   ١٣
  .٢٠٠٣، جنيف، ٩١، تقرير المدير العام، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ن الفقرالخالص م: مكتب العمل الدولي   ١٤
  :انظر   ١٥

A. V. Banerjee and E. Duflo: "What is middle class about the middle classes around the world?", in Journal of 
Economic Perspectives (2008, Vol. 22, No. 2), pp. 3–28. 

  .ILO: Global Employment Trends 2013: Recovering from a second jobs dip (Geneva, 2013), p. 41:  انظر   ١٦
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حيث  ،عالمية مأساةفهي بمثابة  .على آل هذه التطورات هو ترسخ أزمة بطالة الشباب بيد أن ما يطغى . ٤٧
المؤتمر في  أطلقهاالتي  االستماع إلى الدعوة وال بد من. إلى جيل ضائع أن يتحولوا ماليين الشباب خطر يواجه

 اإلجراءات وتنفيذ إلى اتخاذ ،العام المنصرم
  .لمنع هذه المأساة ١٧

  تحٍد آبير أمام العدالة االجتماعية : تزايد انعدام المساواة
جانب  إلىلذي تسترعي هذه االتجاهات انتباهنا إليه بشأن انعدام المساواة في العمل وفي المجتمع؟ ما ا . ٤٨

بشأن تزايد  عميق قلق هناك - في أجزاء من العالم على األقل - بشائر الحد من الفقر وتنامي الطبقة الوسطى
التي  ،ة السنوية بشأن المخاطر العالميةوالدراسة االستقصائي. أوجه انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها
 متقدمة -  ىاألولرتبة في الم" التفاوت الحاد في األجور"وضعت  ،أجراها المنتدى االقتصادي العالمي هذا العام

تشيخ سوء إدارة المياه و توفير وارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة وأزمة ةالمزمن ةالمالي االختالالت علىبذلك 
 السكان

١٨.  

وعلى البعض أن يتكيفوا . قلقللللنظر إلى تزايد انعدام المساواة على أنه مدعاة  تدعو ك عدة أسبابوهنا . ٤٩
يصبح انعدام  الحد الذيوقد تختلف وجهات النظر لمعرفة . مع القيم واإلجحاف المالزم النعدام المساواة المفرط

العدالة  تحقيق دولية تقوم واليتها علىمشكلة، ولكن بالنسبة إلى منظمة مثل منظمة العمل ال عنده المساواة
 ، إذ ُنظر إليهولن ينفي الكثيرون أنه قد تم تجاوز هذا الحد. بالتأآيدذات مغزى  هذه االعتباراتاالجتماعية، فإّن 

المستويات  أّنغير أّن تحديد انعدام المساواة آخطر عالمي أمٌر مختلف، إذ يشير إلى . على المستوى العالمي
  .لسير السليم لالقتصادات والمجتمعاتتهديدًا لتشكل  تجاهات األخيرة النعدام المساواةالحالية واال

بأّن المستويات غير المقبولة من انعدام المساواة، من قبيل الحرمان والمشقة، يمكنها أن  القائل المبدأو . ٥٠
 ، أال وهولمنظمة العمل الدولية يالتأسيس فهومللم مالزم وتطرح تهديدًا أمام االستقرار والتالحم االجتماعيين، له

. باإلضافة إلى أّن التجربة تثبت ذلك. أّن السالم الدائم ينبغي أن يبنى على أساس من العدالة االجتماعية
مستدامة في أعقاب  ترمي إلى إعادة إرساء مالية عامةفالحكومات التي تواجه اليوم مهمة وضع استراتيجيات 

واقع أّن االستراتيجيات التي يبدو أنها ال تشمل تقاسمًا منصفًا للتكاليف تواجه أن  مضطرة إلىاألزمة المالية، 
فهي تتجاوز الخطوط الحمراء للعقود االجتماعية . لن تحصل على قبول الجمهور ولن تعرف نجاحًا ،والجهود
أو  جرى إهماله وأينما. ع من النتائجوالحوار االجتماعي أساسي إلعادة بناء الثقة وتجنب هذا النو. الضمنية

  .تكون العواقب وخيمة ومن الصعب إصالحها قدألزمة، اضغط  انهار تحت

فترّآز . عن انعدام المساواة المفرط الناشئينجم عن االختالل االقتصادي خطر مختلف  وهناك عنصر . ٥١
 فيمن الناس مداخيل أعداد آبيرة تدني من الناس في أحد طرفي السلم، و ةقليل حفنة في يديمداخيل عالية جدًا 

أوجه انعدام  اتساع واألهم من ذلك أّن. وأثر النمو المقلص للفقر العالميالطرف اآلخر، قد أضعف الطلب 
  . المساواة ترافق مع انفصام متناٍم بين المداخيل واإلنتاجية، مما أخّل بالحوافز االقتصادية

املة في عالم العمل، يشكل أحد أبعاد القوى الع تنوعالتوزيع غير المنصف للمداخيل، الناجم عن تزايد و . ٥٢
 وأالعرق  وأالقائم على الجنس  - المباشر وغير المباشر - بعٌد آخر من التمييز الواضح ينشأو. انعدام المساواة

انعدام المساواة أيضًا نتيجة انتهاك حق المساواة في يأتي و. األصل االجتماعي، أو أي أسباب أخرى وأالدين 
يجب اعتبار المساواة بين الجنسين وعدم "على أّنه  ٢٠٠٨الن منظمة العمل الدولية لعام إعينص و ،المعاملة

وقد لعبت منظمة العمل . تتضمنهما األهداف االستراتيجية لمنظمة العمل الدولية "التمييز قضيتين شاملتين
غير أّن التمييز . ن التمييز في العملالدولية دورًا مهمًا في التقدم الكبير الذي ُأحرز في الحماية القانونية لألفراد م

ية ألوجود  ال تتزحزح والال يزال قائمًا، وتبقى فجوة األجور بين الجنسين على المستوى العالمي مرتفعة 
ومن المهم، على وجه التحديد، التصدي . قلقلللتمييز مدعاة لويشكل ظهور أسباب جديدة . مؤشرات لتراجعها

مجال التعليم،  في حيادية في ظاهرهاسياسات أو مؤسسات أو جراءات إ ناشئة عنال الواسعة يةآلثار التمييزل
  .مثًال إلى جانب أسواق العمل وأماآن العمل

انعدام المساواة لن يكون مسموحًا به بكل بساطة من الناحية  الدرس الذي يمكن استخالصه هو أّنلعل و . ٥٣
الحقوق الديمقراطية األساسية إنكار على ويسري ذلك أيضًا  .، إذا ما تعدى حدًا معينًااالجتماعية أو االقتصادية

عليه  ًامتعارف االحترام الكامل للحقوق األساسية بات في حين ،في أّنه اليوم الفارقويكمن . والحقوق في العمل
الشواغل  أن تلقىالصادرة عن منظمة العمل الدولية، ال بد من  في ذلك الحقوقبما  تمامًا آهدف عالمي،

                               
  .٢٠١٢، ١٠١، اعتمده مؤتمر العمل الدولي، الدورة دعوة إلى اتخاذ اإلجراءات :قرار بشأن أزمة عمالة الشباب   ١٧
  .World Economic Forum: Global Risks 2013, Eighth edition (2013), at: http://reports.weforum.org:  انظر   ١٨
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وقد حان الوقت للقيام بذلك، ونظرًا إلى . متمايزفي برنامج سياسي  تعبيرًا لها ة بشأن انعدام المساواةاعدصالمت
أّن األسباب والعواقب المتأتية عن تنامي انعدام المساواة هي محورية في عالم العمل، فإنه برنامج يمكن لمنظمة 

  .ادمةالعمل الدولية أن تؤدي فيه دورًا مهمًا في السنوات الق

  إعادة التوازن والتقارب واالنتعاش 
. في عالم العمل واالتجاهات الهيكلية األطول أمدًا الظرفيةليس من السهل على الدوام التمييز بين العوامل  . ٥٤

ويمكن  -  ما هي العوامل التي يمكن عزوها إلى اآلثار المباشرة لألزمةف: اليوم ويصح هذا األمر بصورة خاصة
اعتباره مكونات  جبوما ي - إلى ما آانت عليه" الطبيعية"تقلص في حال عادت الظروف توقع أن تبالتالي 

  للتغيير الهيكلي الدائم في االقتصاد العالمي؟

 حصة إننا ندرك أّن هذا العام ستتجاوز حصة االقتصادات الناشئة والنامية من اإلنتاج العالمي . ٥٥
في  ٥٥ حوالي ، ستكون هذه الحصة قد بلغتبمئويتها ليةمنظمة العمل الدو حين تحتفلو. القتصادات المتقدمةا

في المائة من اإلنتاج العالمي والواليات  ١٨٫٧وإذا أمعنا النظر في ذلك، نجد أّن االتحاد األوروبي يشكل . المائة
المكونة من البرازيل " BRICS"في المائة، آما تستحوذ مجموعة  ١٥في المائة والصين  ١٨٫٦المتحدة 
 في المائة ٢٨، على ما مجموعه اوجنوب أفريقيوالصين الروسي والهند واالتحاد 

١٩. 

أبريل من العام / وقد حدد صندوق النقد الدولي الدينامية المباشرة في هذا الوضع في شهر نيسان . ٥٦
سيما في  مع استمرار االقتصادات الناشئة والنامية، ال ٢٠،"انتعاشًا عالميًا بثالث سرعات"باعتبارها  ،الجاري

تضم الواليات المتحدة، ومجموعة " ماضية في التحسن"أفريقيا، في تسجيل نمو متين، إلى جانب مجموعة ثانية 
  .ثالثة تضم االتحاد األوروبي واليابان، تسعى جاهدة إلى تفادي الرآود أو االنكماش

االقتصادات بالنسبة إلى  منخفضة نمومستويات هذا السيناريو، تذهب التوقعات إلى  حتى ضمن غير أنه . ٥٧
والتفاوت في وتيرة االنتعاش لهو تجسيد ألوجه االختالل المستمرة في . الناشئة مقارنة بمستويات ما قبل األزمة

  . تشكل عوائق أمام النمو المتين والمستدامباتت االقتصاد العالمي، والتي تكثفت و

تخل  وهي. االقتصاد الحقيقي ونظرًا إلى حجم األسواق المالية وتأثيرها، فهي تستمر في هيمنتها على . ٥٨
وفي مثل . مهمتها الرئيسية أال وهي تلبية احتياجات االقتصاد الحقيقي من حيث تمويل نمو االستثمار المستدامب

  .هذه الظروف، فإّن مخاطر تجدد انعدام االستقرار تبقى عالية

د على أسواق الصادرات بيد أّن الخبرة المستمدة من األزمة تدفع ببلدان أخرى إلى الحد من االعتما . ٥٩
حفز الطلب المحلي، بما في ذلك من خالل االستثمارات في البنى التحتية وتحسين  فيبدًال من ذلك  تفكيروال

  .لحماية االجتماعيةل األجور وتوفير ُنظم أفضل

 وهي مسائل تطرق إليها إعالن أوسلو الذي اعتمده - والمناقشات الجارية بشأن التقشف والوظائف والنمو . ٦٠
تشمل أيضًا السعي إلى تحسين  - أبريل / االجتماع اإلقليمي األوروبي التاسع لمنظمة العمل الدولية في نيسان

والهدف من ذلك ليس جعل األموال العامة تستعيد عافيتها فحسب، بل جعل . القدرة التنافسية في األسواق الدولية
في حاالت أآثر صرامة في منطقة اليورو، حيث و. أسواق العمل تعمل بشكل أفضل من خالل اإلصالح الهيكلي

  .خيار تخفيض قيمة العملة ليس متاحًا، شملت التدابير المتخذة أيضًا تخفيضًا مباشرًا في األجور وظروف العمل

عن هذا  ينبثقانوبصرف النظر عن مزايا فرادى السياسات الوطنية، هناك اعتباران عامان مهمان  . ٦١
  .الوضع

تحسين القدرة التنافسية هدفًا مشروعًا ألي اقتصاد أو منشأة، من المستحيل منطقيًا أن  أوًال، في حين ُيعتبر . ٦٢
ما تعني، بطبيعة الحال، تراجع القدرة  لطرففزيادة القدرة التنافسية : قدرة على التنافس يصبح الجميع أآثر

للخروج من األزمة، إذ أّن  تصدر أسلوبهاوفي السياق نفسه، ال يمكن لجميع البلدان أن . آخر لطرفالتنافسية 
وعدم إمكانية فهم هذا المنطق البسيط والعمل استنادًا إليه، من شأنه . آخر طرفواردات  هي ما طرفصادرات 

، مثًال أن حذّرت منها منظمة العمل الدوليةلأن يؤدي إلى دوامة نزولية تنافسية في األجور وظروف العمل، سبق 
  .عود بالنفع على أي طرف على األمد الطويلهو ما ال ي، و٢٠٠٩عام في الميثاق العالمي لفرص العمل 

                               
  .IMF: World Economic Outlook Database, Apr. 2013 edition:  انظر   ١٩
االقتصادي،  ، آلمة ملقاة أمام منتدى نيويورك"إجراءات السياسة العالمية لضمان استباق األزمة: "آريستين الغارد  ٢٠
  .http://www.imf.org/external/np/speeches/2013/041013.htm:  ، على الموقع التالي٢٠١٣أبريل   /نيسان  ١٠
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ثانيًا، إّن الخطوط الحمراء التي وضعتها منظمة العمل الدولية حول الجهود الرامية إلى تحسين القدرة  . ٦٣
في المبادئ والحقوق األساسية ب المساسفي  هذه الجهود التنافسية محددة بشكل واضح عند العتبة التي تبدأ عندها

على أّن انتهاك هذه المبادئ والحقوق ال يمكن أن يستشهد به أو أن يستخدم  ٢٠٠٨وينص إعالن عام . العمل
  .بشكل آخر آميزة نسبية مشروعة، وأّن معايير العمل ينبغي أال تستخدم ألغراض تجارية حمائية

. عمًا لفكرة التقارب الدوليد ،سلوآية األجور في مختلف األقاليم منذ بداية القرن تقدموفي هذا السياق،  . ٦٤
، ارتفع متوسط األجور الشهري بالقيم الحقيقية في العالم قرابة الربع؛ وفي آسيا، ٢٠١١إلى  ٢٠٠٠ من عامو

في المائة في أمريكا الالتينية  ١٥تقريبًا وفي الصين زاد ثالثة أضعاف تقريبًا؛ وبلغت الزيادة  مرتين تضاعف
وفي حين نهضت أوروبا الشرقية من االضطرابات الناجمة عن . ائة في أفريقيافي الم ١٨بلغت  آماوالكاريبي، 

عملية االنتقال وشهدت زيادة بثالثة أضعاف انطالقًا من قاعدة متدنية جدًا، شهد الشرق األوسط انخفاضًا 
في  ٥ لىع وفي غضون ذلك، ارتفع إجمالي متوسط األجور بالقيم الحقيقية بما يزيد قليًال. في المائة ٥ بنسبة

  .٢١المائة خالل الفترة نفسها

وفي عام . وال بد من فهم هذه التطورات بشكل سليم في سياق مستويات األجور المطلقة المعنية . ٦٥
دوالرًا أمريكيًا للساعة الواحدة؛ وبالنسبة إلى  ١٫٤٠ل عامل فلبيني في مجال التصنيع قرابة حّص ،٢٠١٠

 ٢٣٫٣٠دوالرًا أمريكيًا في اليونان و ١٣أمريكيًا للساعة الواحدة، ودوالرًا  ٥٫٤٠البرازيل، قابل هذا األجر 
  .٢٢دوالرًا أمريكيًا في الدانمرك ٣٤٫٨٠دوالرًا أمريكيًا في الواليات المتحدة و

والمفهوم الذي يفيد أّن استراتيجيات . الطريق إلى تقارب األجور طويلة بالفعل ال تزال واستنادًا إلى ذلك، . ٦٦
 الدولية يمكن أن تقوم أساسًا على ضغط تكاليف األجور، يتناقض مع حجم الفوارق الدوليةالقدرة التنافسية 

  .العالقة القائمة بين األجور واإلنتاجيةيتعين معالجتها هي ي تال المسألة الوجيهةو. في األجور المعنية

البلدان المتقدمة  ب نمو اإلنتاجية فيطعًا في األجور التي ال تلحق برآوالبرهان في هذا الصدد يكمن ق . ٦٧
وقد . والبلدان النامية على حد سواء، مع ما يتأتى عن ذلك من تخفيضات في الحصة اإلجمالية من الدخل الوطني

في المائة في منتصف السبعينات ليبلغ حوالي  ٧٥بلدًا متقدمًا من حوالي  ١٦في  لانخفض متوسط حصة العم
منذ أوائل التسعينات  ةالممتد وخالل الفترة الزمنية األقصر. لميةفي المائة، قبيل حدوث األزمة المالية العا ٦٥

  في المائة ٥٨إلى  ٦٢بلدًا ناميًا وناشئًا انخفاضًا مقابًال من  ١٦ولحين حدوث األزمة، شهد 
٢٣.  

إلى ضرورة إعادة الصلة بين األجور واإلنتاجية في البلدان  في الوقت الراهن وفي حين يولى اهتمام آبير . ٦٨
وزت فيها األجور اإلنتاجية بشكل آبير، تظهر البراهين أّن األجور هي التي شهدت تراجعًا في األغلبية التي تجا

  . العظمى من البلدان
المجتمع الدولي من إعادة إطالق نمو متين ومتوازن ومستدام وغني بالوظائف، يضع منظمة  هدفو . ٦٩

بما في ذلك ضمن إطار مجموعة العشرين ومع  السياسة العامة، النقاش األساسي حولالعمل الدولية في صميم 
برنامج العمل الالئق في  ضخوتبرز هنا فرصة مهمة أمام منظمة العمل الدولية من أجل . مؤسسات مالية دولية

  .دينامية االنتعاش

  السمة المتغيرة لإلنتاج والعمالة
لحصول على عمل أمٌر يرغب إّن ا" :Gallupيقول السيد جيم آليفتون، الرئيس والمدير التنفيذي لشرآة  . ٧٠
ولكن ماذا يشبه العمل الالئق مع استمرار االقتصادي العالمي بالتغير؟ من المؤآد أّن  .٢٤"في العالم آل امرئ فيه

النمط التقليدي من الوظيفة بدوام آامل وساعات عمل محددة والحصول على معاش تقاعدي محدد عند االنتهاء 
أمرًا  مهما بداواقعًا نادرًا أآثر فأآثر،  يتحولاحب عمل وحيد، ما فتئ من مسار وظيفي متوقع ومأمون مع ص

على األرجح في  ما فتئوا يشتغلونيومًا واقع معظم األشخاص العاملين الذين  ما آانوهذا الوضع . فيهمرغوبًا 
  .على حد أدنى من الحماية أو األمن إال يحصلون في غالب األحيانوال  أوساط ريفية وغير منظمة

                               
  .١٠، الصفحة )٢٠١٣جنيف، ( األجور والنمو المنصف: ٢٠١٣-٢٠١٢تقرير األجور في العالم : مكتب العمل الدولي   ٢١
  .١١، الصفحة ٨المرجع نفسه، الشكل    ٢٢
  .٤٢لمرجع نفسه، الصفحة ا   ٢٣
  :انظر  ٢٤

Interview at the launch of J. Clifton: The coming jobs war: What every leader must know about the future of job 
creation, press release, 4 Oct. 2011, at: http://www.gallup.com/press/150389/Coming-Jobs-War.aspx. 
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في العمالة بأجر، غير أّن الكثيرين ال يعملون  ضالعةحوالي نصف القوى العاملة في العالم  هناك واليوم، . ٧١
أصبح نمطيًا وتحول " غير نمطي"وما آان من المفترض أن يكون . بدوام آامل لدى صاحب عمل وحيد

ي أهمية بالنسبة إلى تحقيق العمل بشأن ما إذا آان ذلك يرتد بشدةووجهات النظر متباينة . إلى استثناء" عتادالم"
  .الالئق للجميع وآيف يمكن ذلك، وفي حال اإليجاب ما ينبغي القيام به تحقيقًا لهذا الغرض

مما ال شك فيه أّنه آان من الصعب التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن هذه المسائل في منظمة العمل و . ٧٢
الجدل  منباردة وعلى خلفية ما بعد حرب . ذلك لسعي إلىفي ا بذلت التي الحثيثةالدولية، بالرغم من الجهود 

بين مزايا وعيوب المرونة الداخلية والخارجية لسوق العمل، اعتمدت منظمة العمل الدولية مجموعة من  المطّول
العمل لبعض الوقت، العمل في المنزل، وآاالت  - االتفاقيات في التسعينات بشأن أشكال محددة من العمل

وبعد مناقشة غير مثمرة لصك يتعلق بعقود العمل، اعتمدت المنظمة توصية عالقة . لخاصةاالستخدام ا
 عشرةبين  - من التصديقات حتى اآلن متواضعًاولم تلَق االتفاقيات إال عددًا ). ١٩٨رقم ( ٢٠٠٦االستخدام، 
قيات، وصوًال إلى اتفاقية بشأن المسائل التي تتطرق إليها هذه االتفا شديدويستمر جدل  - تصديقًا ٢٧وتصديقات 

  .صميم المسائل المتعلقة بالمرونة الخارجية تصب في، التي )١٥٨رقم ( ١٩٨٢إنهاء االستخدام، 

غية ومعروفة جيدًا ب ثابتةوأمام منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة تحٍد للمضي قدمًا انطالقًا من مواقع  . ٧٣
 تعطيلمنظمة أن يتعين على االعمل المعاصرة الرئيسية، التي  سوق اتمسائل سياسبناء توافق في اآلراء بشأن 

وجهات تباين في مسائل أخرى، وآما  والدفاع عن المصالح المشروعة في هذه المسائل. رأيها فيها بقوة مقنعة
ولكن، إذا أفضت إلى طريق . تشكل جزءًا طبيعيًا من حياة منظمة العمل الدولية ذلك، إنما عن الناجمالنظر 
ستكون، موضوع قرارات وإجراءات سياسية متخذة على بل أن تكون،  يجبود طويل األمد بشأن مسائل مسد

على أنها غير مالئمة في مجاالت  ةالمستوى الوطني، فهناك خطر من أن ُينظر إلى منظمة العمل الدولية ال محال
سوق  في ملي لهيكلية العمل الالئقالع على المحك هو التعريف واألمر. من أن تكون موجودة فيها لزومًا ال بد

  . أن يكون حجر األساس التفاقيات الحقوق األساسية يتعيناليوم، الذي العمل 

مجموعة من مختلف  في" تادةالمع"وإذا آان التصنيف التدريجي لما يسمى أشكال وعالقات العمل  . ٧٤
د في تجزئة عمليات اإلنتاج على طول األنماط يشكل بعدًا للتفرقة المتزايدة في سوق العمل، فهناك بعد آخر يوج

  .ًا، والتي قد تشمل العديد من البلدان أو حتى األقاليمشتتسالسل اإلنتاج التي تزداد تعقيدًا وت

األساسية ولعل ذلك، وهو الحدث األآثر بيانًا لعولمة نشاط قطاع األعمال، يمثل بعض المسائل والفرص  . ٧٥
التجارة العالمية  إلى تقليدية لميزانيات التجارة الوطنية، التي تعكس نظرةوالتدابير ال. أمام منظمة العمل الدولية

مبادالت بين الدول، ال تجّسد الواقع ومفاده أّن السلعة النهائية التي يشتريها المستهلك غالبًا ما  مجردباعتبارها 
مة العمل الدولية التي وبالنسبة إلى منظ .٢٥بلدان عدة تكون مجموعة من القيم المضافة أو العمل المؤدى في

في معرفة  المعني ممارسات العمل على طول هذه السالسل، يكمن السؤال حولتتمحور مصالحها ومسؤولياتها 
زمة الدول األعضاء فيها والتي هي مل اإلشارة إلىبمحض إذا آان من الكافي االستمرار في معالجة هذه المسائل 

المسؤوليات التي تضطلع بها  حجموسالسل التوريد العالمية ال تقلل من  .قانونًا بتطبيق االتفاقيات المصدق عليها
تؤدي إلى تحول  التي محرآاتالآون الجهات الفاعلة في القطاع الخاص أما . الدول األعضاء وال تحل محلها

 يشير فقدسالسل التوريد أو شبكات اإلنتاج بشكل مستمر، والتي تمّيز أآثر فأآثر التجارة الدولية واالستثمار، 
الالئق في عمليات الجهات إلى وجود المزيد من الفرص أمام منظمة العمل الدولية لتعزيز العمل  على ما يبدو
  .المذآورة

 مثل هذه التي تستمد إنتاجها من خاللالموسعة التي تتخذها المنشآت ويتحقق ذلك من خالل المبادرات  . ٧٦
وآثرة مدونات السلوك وآليات . ام الحقوق األساسيةإلى ضمان ظروف عمل مقبولة واحتر سعيًاترتيبات ال

أن تلقى المقترحات  ال يزال يتعينو. التدقيق االجتماعي القائمة، لهي خير دليل على األهمية الموالة لهذه المسائل
مناقشة موضوع العمل الالئق في سالسل التوريد العالمية في المؤتمر، دعم مجلس اإلدارة الذي سيكون  من أجل

  .للعودة إلى هذا الموضوع قريبةفرصة  مع ذلك مهأما

. المنشآت الخاصة معمعرفة مدى المشارآة اإلجمالية لمنظمة العمل الدولية  المسألة األعم هي مسألةو . ٧٧
الذي يعالج مسألة آيفية قيام منظمة العمل  وهذه هي إحدى المسائل التي سيجري النظر فيها في الفصل التالي

  .والتكيف معها القوى التي تحّول عالم العمل الدولية بالتفاعل مع

                               
  :انظر   ٢٥

OECD–WTO Trade in value-added database, at: http://www.oecd.org/industry/ind/measuringtradeinvalue-
addedanoecd-wtojointinitiative.htm. 
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 ٢الفصل 

  التحديات المؤسسية: تجهيز منظمة العمل الدولية
السياق الذي تقترب في إطاره منظمة العمل  ،تحدد العمليات الكامنة وراء التغير السريع في عالم العمل . ٧٨

يات أمام المنظمة لبحث مدى استعدادها تحد وتطرح هذه العمليات أيضًا. لتأسيسها المئوية الذآرىالدولية من 
  .١٩١٩مع ظروف عام  ال يذآرحقًا لمواصلة الدفاع عن قضية العدالة االجتماعية في ظروف ال تحمل إّال شبهًا 

وال خالف على أّن منظمة العمل الدولية تضطلع بوالية تضعها في صميم القضايا السياسية الحاسمة  . ٧٩
فإن معظمنا يرغب في العمل في  :التي تهم الشعوب حقًا في جميع أنحاء العالم وتعالج المسائل ،المطروحة حاليًا

منظمة أهميتها ونجاحها ومستقبلها، لضمن لتال  افي حد ذاتهالوالية  ههذ ولكن. ةالئق مكافأةظروف الئقة مقابل 
  . بمصداقية وفعالية واليتهابل يتوقف ذلك على قدرتها على تحقيق أهداف 

آان المراد لها لعمل الدولية إلى إيالء اهتمام جدي لعدد من التحديات المؤسسية العالقة إذا وتحتاج منظمة ا . ٨٠
هذه  إغفال لعل من األسهلو. سريعة التغير بيئةأفضل فرصة للقيام بعملها على أحسن وجٍه في بتتمتع  أن

  :التحديات بما يليوتتصل هذه . التحديات، غير أن اختيار هذا النهج سيكون مكلفًا من حيث الفعالية

 ؛الهيكل الثالثي والشرعية التمثيلية 

 ؛المعايير 

 ؛االتساق 

 .منظمة العمل الدولية والمنشآت 

منظمة العمل الدولية تجاه أولئك الذين يواجهون أسوأ أشكال الظلم  تندرج آل هذه األمور ضمن مسؤوليةو
  . والمشقة والحرمان في العمل وفي المجتمع

ليس ألسباب المصلحة الذاتية  التحدياتهذه  مواجهة منمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة منظل وال بد . ٨١
وفي وقتنا هذا، . التمسك المشترك والبّين بقضية العدالة االجتماعية بسببوالمحافظة على الذات ولكن المؤسسية 

ياة العامة، ولم تسلم الهيئات يسود نفور عام من العديد من المؤسسات والممارسات والجهات الفاعلة في الح
لنفسها عزاًء في آونها غير معروفة  العمل الدولية وينبغي أّال تجد منظمة. المكونة لمنظمة العمل الدولية من ذلك

وال يمكن تحقيق التقدم إّال بإبراز منظمة العمل . آثيرًا وبالتالي محصنة نسبيًا من جمهور واسع من المحَبطين
من  ة آمنظمة تحرآها القيم ويميزها سجل رائع من اإلنجازات على مدى ما يناهز قرنًاالدولية بصورة مقنع

  .اإلنجازات في المستقبل تحقيق الزمان ولديها اإلرادة والقدرة على مواصلة

  . بحاجة إلى بناء المزيد على الدعائم المتينة القائمة ولكننالقد حققنا تقدمًا جيدًا في هذا االتجاه،  . ٨٢

رنامج العمل الالئق منظمة العمل الدولية ووجه مسارها وحدد أهدافها ويمكن أن يستمر في وقد أبرز ب . ٨٣
، آما عادلة عولمة أجل من االجتماعية العدالة بشأن ٢٠٠٨عام  إعالنإّن فإضافة إلى ذلك، . أداء هذا الدور

] و[ ... الالئق العمل وممفه على مؤسسية صبغة يضفي" تمهيد،الفي المدير العام آنذاك،  يذآر خوان سومافيا
 ممارساتها وتكيف تستعرض أن للمنظمة ينبغي" أنه إلى يشير إذ ،"الدولية العمل بمنظمة متجدد إيمان فعل هو

 واستخدام وجه أفضل على والمالية البشرية مواردها استخدام أجل من قدراتها وبناء إدارتها لتعزيز المؤسسية
  ".بها الخاص المعايير ونظام الثالثي هيكلها في المتمثلة الفريدة الميزة

ولكن . وخالل السنوات الخمس التي أعقبت اعتماد اإلعالن، بدأت بالتأآيد تظهر قيمة آليات متابعته . ٨٤
على  المؤتمر ال غرو في أنو. يزال على منظمة العمل الدولية أن تستغل إمكانيات هذه اآلليات استغالًال آامًال ال

كام اإلعالن إلى إجراء استعراض لمدى تأثيره، واتخاذ خطوات لتعزيز تنفيذه في أنه مدعو بموجب أح إدراك
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 ويبدو من المناسب النظر في وقت مبكر في. وبالطرائق التي يراها مالئمة يحدده مجلس اإلدارة الذيالوقت 
  .هذا االستعراض إجراء مثل

عددًا من  تعالجوال تزال  لجتعاوفي هذا السياق، من المفيد االعتراف بأن منظمة العمل الدولية  . ٨٥
، دخلت مقترحات اإلصالح التي أقرها السديدة وفيما يتعلق باإلدارة. التحديات الخاصة المحددة في اإلعالن

ومن خالل هذه المبادرة، أدخل مجلس . ٢٠١١نوفمبر  /مجلس اإلدارة حيز النفاذ اعتبارًا من تشرين الثاني
للهيئات  أتاحبالتالي، بموافقة عامة، من تحسين الفعالية وتمّكن ب عمله وعلى أسالي يعتد بهااإلدارة تعديالت 

  .المكونة الثالثية تحمل مسؤولياتها اإلدارية على نحو أفضل

في  الحفاظووعلى الرغم من الصعوبات المواجهة، ثمة حاجة إلى بذل جهد مماثل فيما يتعلق بالمؤتمر  . ٨٦
والواقع أن مؤتمرًا سنويًا ُيعقد لحوالي ثالثة أسابيع، ال يمكن أن . يةعلى وظائفه الحيو حفاظًا تامًا الوقت ذاته

وإن آان  ،المكونة الثالثية هيطمح في حدود المعقول في مشارآة عدد آاٍف من آبار صناع القرار من هيئات
ه وينبغي أن يكون هذا وحد. قادرًا على اجتذاب زوار رفيعي المستوى، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات

  .مصدر قلق وتفكير

منظمة ل الجديدة قيادةال قدوممنذ دورة المؤتمر األخيرة، سعت عملية اإلصالح والتغيير التي بدأت مع و . ٨٧
من منظمة  ٢٠٠٨إعالن عام  اها، إلى تلبية الطلبات التي اقتض٢٠١٢أآتوبر  /العمل الدولية في تشرين األول

. لحاضر وال يزال هناك الكثير مما يتوجب عمله لتحقيق أهدافهاوهذه العملية جارية في الوقت ا. العمل الدولية
 لتصبحاالرتقاء بقدراتها التحليلية : بأساليب عدة، منهاتسعى إلى تلبية الطلبات الموجهة إليها  ولكن المنظمة

قديم مرآز االمتياز التقني في عالم العمل؛ وضع حد للتقسيم الداخلي وعكس اتجاه تجزئة الجهود؛ تحسين نظم ت
الخدمات الجيدة إلى الهيئات المكونة؛ تعزيز الشراآات الخارجية؛ إعطاء دينامية جديدة للمسائل التي أثارها 

وثمة حاجة إلى . وسيلة لبلوغ غاية أآثر مما هو غاية في حد ذاته هو ومع ذلك فإن اإلصالح الجاري. اإلعالن
 .جوهريةللتمعن أآثر في التحديات ال نطاقه،من  أبعدإلى النظر 

  الهيكل الثالثي والشرعية التمثيلية
داخل الحدود وعبرها أآثر ...  إّن الحوار االجتماعي وممارسة الهيكل الثالثي" ٢٠٠٨يقول إعالن عام  . ٨٨

 وتدويل والتعقيد الترابط تزايد يشهد عالمفي  ،"مالءمة اآلن للتوصل إلى الحلول وبناء التالحم االجتماعي
أييد القاطع للهيكل الثالثي، المؤشر إلى ضرورة جعله أآثر تفعيًال على الصعيد الدولي، ويؤآد هذا الت. اإلنتاج

أداة هامة  بوصفه آذلكلمنظمة العمل الدولية فحسب، بل  ليس بوصفه أسلوب عمل أساسي الثالثي قيمة الهيكل
  . الدول األعضاء وفيما بينها داخللمعالجة القضايا االجتماعية واالقتصادية 

ّن الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية تدرك آذلك أن الهيكل الثالثي لمنظمة العمل الدولية غير أ . ٨٩
عكس في أحسن ت هاأنـّ: ما يلي ومن بين أآثر هذه االنتقادات شيوعًا. موضوع انتقادات ا آانتوأساليب عمله

راجع عضوية بعض منظمات األحوال حقائق عالم العمل في الزمن الماضي وليس في الزمن المعاصر؛ أّن ت
في معظم  ةغير قادرهذه المنظمات  أّنمن الشرعية التمثيلية الالزمة؛  اأصحاب العمل ومنظمات العمال يجرده

األحيان على الوصول إلى فئات واسعة من العمال والتحدث باسمهم، بمن فيهم العاملون في االقتصاد غير 
  .المنظم

هدامة، فقد آان رد الفعل في آثير من األحيان اعتبرت ر محلها، بل وألن هذه االنتقادات اعُتبرت في غي . ٩٠
ومع ذلك لم تكف هذه االنتقادات وظلت تثير قضايا تستحق أن ُينظر فيها بمزيد من التمعن باالستناد . هو تجاهلها

  .ثالثة بابإلى أس

، يتمثل في والعشرين في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي اتجاه ملحوظباألول  السببيتعلق  . ٩١
يتجاوز العديد منها عالم  متعددةوينطوي هذا على جوانب . هو جماعي إلى ما هو فردي تحّول المجتمع عما

وإذا آان هناك تفضيل متزايد لتقديم المصالح الشخصية على أساس . العمل بكثير، ولكنه يؤثر عليه تأثيرًا قويًا
إلى التفاعل من خالل شبكات قائمة على التكنولوجيا بدًال من  فردي وليس على أساس جماعي، وجنوح متزايد

االنضمام إلى هيئات تعاونية مشكلة بطريقة منظمة، وإذا آانت أنماط الحياة تتسبب حقًا في تآآل الجماعة 
  .ذلك بآثاروتشجع على تجزؤ المجتمعات، فليس من المفاجئ إذن أن تشعر منظمة العمل الدولية 

على منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة أن تدافع عن أهميتها وقيمتها  يقعف، وفي ظل هذه الظرو . ٩٢
ومهما آانت العوامل الكامنة وراء . تواجه تحديات آبيرة هيوفي هذا الصدد فهي ال تتمتع بأي مزايا . الخاصة
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من ، فإن ة بأي حالعالميانخفاض عضوية الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في بعض البلدان، والعملية 
  .لدور الذي تؤديه أو يمكن أن تؤديه قضايا الشرعيةالعبث إنكار ا

اعتبار أن آل هيئة من الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية مسؤولة في المقام  تمامًا، في حين يمكن ثانيًا . ٩٣
تجاه بعضها البعض  كونةأن مواقف الهيئات الم ، فإن من الواضح أيضًاوصفتها التمثيليةاألول عن مكانتها 

  .يمكن أن تكتسي أهمية رئيسية وربما حاسمة

يصبح الهيكل الثالثي والحوار حبرًا على ورق عندما تمنع القوانين أو الممارسات  ومن البديهي أن . ٩٤
في عالم هذا الغرض ومع ذلك فإن الناس ينضمون إلى المنظمات لغرض معين، و. التنظيم بحرية ممارسة حق
منظمة العمل  يقع علىمن خالل المفاوضة الجماعية، التي  الحبل آل شيء، التمثيل الجماعي للمصالعمل هو، ق

ويعني ذلك أن قوة وشرعية الهيكل . النهوض بها، ومن خالل الحوار االجتماعيفي دستوري  واجب الدولية
من وال يمكن لرفض أي . الثالثي وجهاته الفاعلة تتوقفان على االعتراف المتبادل واحترام الحقوق واألدوار

وبالمثل، فإن عدم . في الحوار االجتماعي على الصعيد الوطني إال أن يعود عليه بالضرر الشرآاء الضلوع
بصرف النظر  ،للمنظمات ةالتمثيلي الوظيفة يضعفألغراض المفاوضة الجماعية  التمثيليةاالعتراف بالمنظمات 

إن فكرة احتمال أن تكون ترتيبات العقود الفردية بديًال متساويًا وعلى ضوء ذلك، ف. عن الطابع الطوعي للعملية
لمنظمة العمل الدولية " الميزة الفريدة"ال تتالءم بسهولة مع  التمثيلية،ومكافئًا للمفاوضة الجماعية بين المنظمات 

  .٢٠٠٨، آما هو مبّين في إعالن عام المتمثلة في الهيكل الثالثي والحوار االجتماعي

لهيئات المكونة بالحفاظ على الهيكل الثالثي وتعزيزه، باعتباره سمة محدِّدة ونموذجًا ا شاغلإن  ثالثًا، . ٩٥
موقف دفاعي ال  جعلها فيالمطروحة أعاله، قد يؤدي إلى  الحججهيكليًا لمنظمة العمل الدولية عند مواجهة 

  .المنظمةمبرر له بالنظر إلى مشارآة جهات فاعلة من خارج المجتمع الثالثي في عمل 

في السنوات األخيرة، حتى عندما  بين الحين واآلخروقد ُأثيرت هذه القضية في منظمة العمل الدولية  . ٩٦
ألن يكون  وال حاجة. آانت الهيئات المكونة الثالثية تتعاون بشكل متزايد مع هذه الجهات الفاعلة خارج المنظمة

سب منظمة العمل الدولية الكثير من إسهام الجهات ويمكن أن تك. لك وال لزوم له في المستقبلذآ عليه الحال
مواقف دفاعية أو إقصائية  اعتمادتخسر الكثير من  آما يمكنها أن ،الفاعلة األخرى المعنية في عمل المنظمة

هو االتفاق على بعض المبادئ  المستقبلطريق و. وآأنها تعتمد هذه المواقفها أو الظهور مفرطة تجاه
أقصى حد من المنافع الناتجة عن  أن تضمنالتقيد بها ليتسنى لمنظمة العمل الدولية التوجيهية األساسية و

  .تحمي وتعزز في الوقت نفسه مبادئ الهيكل الثالثي وممارساته نطاقًا وأنمشارآة أوسع 

إلى  - إال تعودوال يمكن أن  -  تعودفي عالم العمل  يةالتمثيل الوظيفةومن الواضح والجدير باإلشارة أن  . ٩٧
. والمستقلة التمثيليةمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال إلى و ،واليتها الديمقراطية نظرًا إلى حكوماتال
وال يمكن تمييع . انطبق المبدأ ذاته على جميع هياآل صنع القرار في منظمة العمل الدولية وسيظل آذلك لطالماو

هما آانت بارزة أو خبيرة أو متماشية مع أهداف تلك الوالية الثالثية؛ وال يمكن تقاسمها مع منظمات أخرى، م
  .المتميزوال يعني ذلك أي تقدير سلبي لقيمتها ومكانتها، بل يعني باألحرى اعترافًا بطابعها . منظمة العمل الدولية

يات تحسين اإلدارة الثالثية في منظمة العمل الدولية، ل، ومع الضمانات التي قدمتها عمذلكعلى بناًء و . ٩٨
منظمة، باالستناد إلى مزايا اليكون من الممكن إشراك هيئات مكونة غير ثالثية بشكل مناسب في عمل ينبغي أن 

فبإمكانها إضفاء قيمة مضافة من حيث الخبرة والمعرفة وقد فعلت . مبينة بوضوح وأدوار محددة تحديدًا جيدًا
  .التغافل عن إسهاماتهاأو  هذا األمرذلك، وال فائدة من إنكار 

. ، فإن مسؤولية بناء قدرات منظمة العمل الدولية موجهة إلى هيئاتها المكونة الثالثية ال غيرأما بعد . ٩٩
ويشمل ذلك تقديم الدعم إلى وزارات العمل التي تضطلع بدور رئيسي في تعزيز الهيكل الثالثي وتفعيله وآذلك 

ة األخرى عنصرًا من أنشطة ويمكن أن تكون المشارآة مع الجهات الفاعل. العمل تفتيشإدارة و وظيفتيفي 
  .تلك المسؤوليات ولكن ال يمكن أن تكون بديًال لهاب الوفاء

عد متميز من أبعاد شرعية هياآل منظمة العمل الدولية بالترتيبات المتعلقة بتشكيلتها الجغرافية، ويتعلق ُب . ١٠٠
. هيكل مجلس اإلدارة الحرب الباردة، دار نقاش مطول وحاد بشأن زمنوفي . ال سيما تشكيلة مجلس اإلدارة

  .لم تعد سائدة ولكن الظروف والخالفات اإليديولوجية التي أثارته

، أثار أيضًا أعاله وهو موضوع ناقشناهومع ذلك فإن موضوع تحول االقتصاد العالمي وإعادة موازنته،  . ١٠١
مجموعة  قيامكس ويع. بشأن مطابقة ترتيبات التمثيل الراسخة للحقائق الناشئةمعروفة تساؤالت جديدة وأخرى 

"BRICS) "واالهتمام المتزايد الذي أولي إلى ) وجنوب أفريقيا البرازيل واالتحاد الروسي والهند والصين
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ولكن النقاش في منظمة العمل . الوضع يشهدهاالطبيعة النشطة التي  ،من البلدان التي جاءت بعدها" موجة ثانية"
  .التصديقاتالذي لم يدخل حيز النفاذ لعدم آفاية عدد ، ١٩٨٦الدولية تمحور حول التعديل الدستوري لعام 

التصديق، ويتعين على الهيئات المكونة تقييم مدى نجاحها  لتشجيع المزيد من متجددةوُبذلت جهود  . ١٠٢
أن االستمرار في اتخاذ مبادرات إلدخال التعديل حيز النفاذ  في وال شك. واآلفاق الحقيقية إلحراز مزيد من التقدم

وقد . لمنظمة العمل الدولية محدَّثة ومالئمة للغرض ةالداخلي يةترتيبات التمثيلالي لضمان أن تكون خيار شرع
  .ترى الهيئات المكونة أن هناك خيارات أخرى

  اييرـالمع
من مزايا منظمة " ميزة فريدة"بالمعايير، ومعها الهيكل الثالثي، على أنها  ٢٠٠٨يعترف إعالن عام  . ١٠٣

هذه المعايير بوصفها أدوات رئيسية لتحقيق تنفيذ يوضح بالتفصيل مدى الحاجة إلى العمل الدولية ويمضي ل
  .أهداف المنظمة

لمنظمة العمل الدولية  ةالمعياري الوظيفةويعكس اإلعالن بذلك مستوى مذهًال من االلتزام الثالثي ب . ١٠٤
 ساعات العمل اعتماد اتفاقية ذومن .الوظيفة تلك المنسوبة إلىواستمراريتها التاريخية فيما يتعلق بالصدارة 

 ما فتئ، ٢٠١١في عام  )١٨٩رقم ( العمال المنزليين اعتماد اتفاقية حتى ١٩١٩في عام ) ١ رقم( )الصناعة(
ر، وتطّو لإلشرافوخالل الفترة نفسها، ُأنشئ نظام . وضع المعايير مهمة محورية من مهام منظمة العمل الدولية

ولية ال يقتصر على مجرد اعتماد المعايير والتصديق عليها، وإنما يمتد أيضًا إلى مبينًا أن اهتمام منظمة العمل الد
  .طريقة تطبيقها

لمنظمة العمل الدولية، فقد آانت في  ةأساسي وظيفةولكن سياسة المعايير، وإن آان معترفًا بها عالميًا آ . ١٠٥
مع االحتياجات والحقائق المتغيرة  ن نظام المعايير من التكيفهو الذي مّك الجدلوهذا . جدلأوقات آثيرة محل 

ومن هذا المنظور، ينبغي أال يكون من مصادر القلق أن تشرف منظمة العمل الدولية على . في عالم العمل
  .جدال محتدم، يصفه البعض باألزمة، حول سياسة المعايير خضمفي  المئوية ى تأسيسهاذآر

مشيرًا  معالجتهويدعو المنظمة إلى  بهذا الوضع، مع تأييده القوي للمعايير، ٢٠٠٨ويعترف إعالن عام  . ١٠٦
 المنظمة ألنشطة أساسيًا رآنًا ذلك باعتبار الدولية، العمل لمنظمة المعايير وضع سياسة عيتشج"إلى أن عليها 

 الدستورية األهداف تحقيق في مفيدة آأداة المعايير دور وضمان العمل لعالم مالءمتها تعزيز خالل من
  ."للمنظمة

ثالثي بالحاجة إلى تجديد مجموعة معايير وقت بدأت تتضح فيه معالم اعتراف  ِمد اإلعالن فياعُتقد و . ١٠٧
وأدى ذلك الحقًا إلى . منظمة العمل الدولية واالرتقاء بها، وهو يعرب فعًال عن هذا التوافق الناشئ في اآلراء

حد اآلن المضي قدمًا في تطبيق  ولألسف، تعذر إلى. اتفاق مبدئي لوضع آلية الستعراض المعايير لهذا الغرض
حاال  أمرانوثمة . مصداقية سياسة معايير منظمة العمل الدولية بالنسبة إلىهذا البرنامج رغم أهميته الواضحة 

  .دون تحقيق التقدم المطلوب في هذا الشأن

الخاصة عن المصالح  دفاعًامواقف الفاالختالفات في . أوًال، عدم وجود المستويات الالزمة من الثقة . ١٠٨
ولكن، لدفع . مع هدف تعزيز سياسة المعايير فحسب، بل هي عنصر ضروري ال تتماشىبالهيئات المكونة 

المعايير إلى األمام، ينبغي أن تكون تلك الدينامية إيجابية، وهي تفتح المجال أمام شيء مختلف تمامًا  وظيفة
إلى الحصول على مزايا فئوية على حساب  الجهات الفاعلة أن شرآاءها يرنون في واقع األمر تتصورعندما 

وال أحد يعترف بهذه الدوافع، غير أن منظمة العمل الدولية شهدت حاالت آانت فيها المواقف . المسعى المشترك
للتشدد ورفض الحوار البناء، حتى وإن آانت هذه  في غالب األحيان ذرائعتبدو " نقاط مبدأ"المقدمة على أنها 

  .ر وعيالمواقف متخذة عن غي

للثقة مجابهة المواقف التي  إن من غير المفيد ومن المدمر إن قلنا في التبسيط فعلى سبيل المثال، لن نغالي . ١٠٩
من جهة، إن منظمة العمل الدولية ينبغي أن تحجم عن اعتماد أي معايير جديدة، ومن جهة أخرى، المواقف  تقول

دون أن يراعي أي منها حيثيات المقترحات أو االحتياجات  التي تقول إن عليها أن تعتمد معيارًا جديدًا آل عام،
  .الخاصة

وضع شرعية  :تجلت على سبيل المثال في ما يليمعينة، ت هذه المواقف الشكوك في مجاالت وغذ . ١١٠
استهدف بعض  شك؛ أو االستمرار في االعتقاد أن نظام اإلشرافالمعايير التي لم يتم التصويت عليها موضع 

  .بشكل خاص ليماألقاالبلدان أو 
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 التعقيدات التقنية لنظام المعايير ما من شك في أنو. عوامل الخلفية المعقدة من صعوبة األوضاعوزادت  . ١١١
أن الصعوبات التي تواجهها بعض  في أحيانًا في صعوبة النظر المستنير في القضايا المطروحة، وال شك تسببت

دة إلى البرلمانات واإلبالغ المتمثلة في تقديم معايير جديالدول األعضاء في مجرد مواآبة المتطلبات الدستورية 
  .بمثابة عملية أآاديمية في أعين هذه الدول األعضاء يبدو جعلت هذا اإلجراءعنها، 

خالف ذو  عاد إلى الظهور،أو ، ثانيًا، في هذه الظروف غير الواعدة، ظهر في مؤتمر العام الماضي . ١١٢
المعايير من إنهاء  المعنية بتطبيق لجنةالغير مسبوقة تمثلت في منع أهمية أساسية نتجت عنه عواقب فورية و

السماح أن يوحد جميع الهيئات المكونة في اإلصرار على ينبغي ، وجسيموهذا في حد ذاته مصدر قلق . عملها
 رافهناك خطرًا حقيقيًا بأن يتعرض نظام اإلش ذلك، فإن تحققوإن لم ي. هذا العام بنجاح إنجاز عملهابللجنة 

  .لضرر غير قابل لإلصالح

 ، التي آانت السبب المباشر في الخالف، بل"الحق في اإلضراب"وما هو على المحك ليس فقط مسألة  . ١١٣
يمكن على نحو ، وما لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات وسلطة ، من منظور أوسع، واليةهو

  .الخبراء بشأن معنى االتفاقيات وتطبيقها عدم االتفاق على ما يقوله في حالةفعله  معقول

المناقشة، وال لآلراء التي ُأبديت  قيد وال يتسع هذا التقرير للخوض في الحيثيات الموضوعية للقضايا . ١١٤
. المناقشات، وليس زيادة تعقيدها تلكفهي ُتعالج في مواطن أخرى، وتعود للمدير العام مسؤولية تيسير . بشأنها

  .ى بعض المالحظات العامةولكن تجدر اإلشارة إل

ذات أهمية أساسية لسياسة المعايير وبالتالي لمنظمة  مسائلومن المهم االعتراف بأن هذا الخالف يطرح  . ١١٥
دون حل  المسائلويستتبع ذلك أن منظمة العمل الدولية ال يمكن أن تسمح لنفسها بترك هذه . ذاتها ةالعمل الدولي

ثالثيْين آاملين سيعاني ال محالة من حيث السلطة  دعمًا والتزامًا ستقطبال يوأي نظام للمعايير . لمدة طويلة جدًا
ومن المفارقات أن أحد األسباب المذآورة لظهور الخالف في هذه اللحظة من تاريخ منظمة العمل . والمصداقية

مرجعية في عدة نقطة ًا بوصفها متزايد تأثيرًاتؤثر  نظام اإلشراف عمل تحديدًا في آون نتائجيكمن  ،الدولية
المسؤولية في إيجاد الحلول أآثر  عبء وال يمكن أن يكون تقاسم. مواطن خارج منظمة العمل الدولية نفسها

  .وضوحًا

ولكن . التي ُبذلت منذ مؤتمر العام الماضي إليجاد حلول لم تسفر بعد عن نتائج نهائية الحثيثةوالجهود  . ١١٦
فقد ساعدت على تحديد . نها ساهمت في بلوغ أهداف هامةآل الصعوبات التي اعترضت هذه الجهود، فإ رغم

وعلى عالوة على ذلك، آشفت بوضوح . النقاط الرئيسية لعدم االتفاق، وتعريف الخيارات المتاحة للتعامل معها
ونزيه ومتسق لمنظمة  مناسبأن جميع الهيئات المكونة ملتزمة فعًال بوجود نظام معايير قوي و نحو مشجع
أيضًا إشارات واضحة على استعدادها لتحمل قدرها من مسؤولية ضمان  الهيئات المكونة وأعطت. العمل الدولية
  .تلك النتائج

العتقاد أن العمل المعياري لمنظمة العمل الدولية لن يخرج من تدعو إلى ا وبالتالي، هناك أسباب . ١١٧
اك حاجة إلى إعادة بناء الثقة وستكون هن. المناقشات واالختالفات الحالية سليمًا فحسب، بل سيخرج معززًا

متكامل " سعي واحد"إضافة إلى ذلك، سيتعين تحقيق تقدم في إطار نهج . الهدف المشتركب حس واسترجاع
في جمع القضايا المحددة قيد البحث في شكل جديد يمكن أن ينطوي  الهدفوينبغي أن يتمثل . لسياسة المعايير

باتفاقيات الحقوق األساسية بمجرد انتهاء الموعد النهائي المستهدف  على مزيد من االبتكار، مثًال فيما يتعلق
عمل آليات اإلشراف المختلفة التي تواجه التحدي  سيرب فيما يتعلق ، أو٢٠١٥للتصديق العالمي بحلول عام 

  .المتمثل في تزايد ثقل أعباء العمل

  تحدي االتساق
طراف تخضع قدرته على االستجابة بفعالية للتحديات نظام متعدد األ داخلتعمل  منظمة العمل الدوليةإّن  . ١١٨

ت الفشل في ويساور الرأي العام قلق متزايد بشأن هذه التحديات وأصبح ال يطيق حاال. العالمية لتدقيق متزايد
  .الدوليعلى الصعيد  وأالوطني  على الصعيد ، سواءمواجهتها بشكل مالئم

 مفاوضات التجارة العالميةف. ف إيجابيًا في اآلونة األخيرةيات الرسمية متعددة األطرالولم يكن سجل العم . ١١٩
وتجدر اإلشارة إلى . لم ترق إلى مستوى التوقعات العامة المحادثات بشأن تغير المناخولم تسفر عن نتائج ُتذآر؛ 

ؤتمر الدعوة إلى انعقاد متمثل في  ٢٠٠٨اندالع األزمة المالية في أواخر عام على أن رد فعل المجتمع الدولي 
وبالمثل، بدأت المبادرات . متعددة األطراف مجموعة العشرين بدًال من العمل من خالل الهياآل القائمةل قمة
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ويترتب عن ذلك . اإلقليمية واألقاليمية ودون اإلقليمية تضطلع بدور متزايد آبديل للعمليات متعددة األطراف
  .انعكاسات ال ُيستهان بها في إدارة العولمة

منظمة ذات عضوية عالمية تدافع عن قيم وأهداف عالمية وتعززها،  ، بوصفهاعمل الدوليةمنظمة اللو . ١٢٠
في  آل المصلحة الذي أصبحت أآثر بروزًا فيه،جهة فاعلة ملتزمة في النظام متعدد األطراف، بوصفها و

 الدعم خاصة، مثلوتستفيد منظمة العمل الدولية من الدعم الذي تتلقاه على نطاق المنظومة لبرامجها ال. نجاحه
 إطار، في المنظمة وفي الوقت نفسه، يجب أن تسهم. برنامج العمل الالئقل المعرب عنه في أعلى المستويات

وتعطي االستعدادات الحالية لبرنامج األمم المتحدة . أهداف على نطاق المنظومة وتحقيقواليتها، في تحديد 
  .األهمية في هذا الشأن مسؤولية وفرصة بالغتي ،٢٠١٥للتنمية لما بعد عام 

وتشكل الحاجة إلى مزيد من االتساق بين المنظمات الدولية في السعي إلى تحقيق أهداف مشترآة وفي  . ١٢١
  .مصدر قلق قائم منذ عهد بعيد ،سلوك الحكومات في عضويتها في مختلف المنظمات

في النظام خرى األنظمات مال جميع يسبق في وجوده تقريبًاالدستور التأسيسي لمنظمة العمل الدولية  إن . ١٢٢
الحالية من المنظمات الدولية في طور  الكوآبةولكن إعالن فيالدلفيا الذي اعُتِمد عندما آانت  .متعدد األطراف

تعاون منظمة العمل الدولية مع الهيئات الدولية التي  بكامل يشير بإسهاب إلى العمل معها، متعهدًا ،التكوين
 تحسين وفي ... )تحقيق األهداف المحددة في اإلعالن( الكبرى المهمة هذه في المسؤولية من بقسط ليهاإ يعهد"

منظمة العمل الدولية  مسؤولية"ويشدد اإلعالن أيضًا بوجه خاص على ". الشعوب جميع ورفاهية وتعليم صحة
 "األساسي فالهد هذا ضوء على والحكم عليها الدولية والمالية االقتصادية والتدابير السياسات جميع دراسة في

الحرية والكرامة واألمن االقتصادي وتكافؤ  توفرالروحي في ظروف  تقدمالسعي إلى تحقيق الرفاه المادي وال(
  ).الفرص

، إلى التعاون في النظام متعدد األطراف الناشئ الوارد في إعالن فيالدلفيا النداء الرنان يتضمنولم  . ١٢٣
وعلى العموم، لم يبلغ التأثير . في الواقع ذي لم يتحقق في معظمهال التعاون،إلى طريقة تحقيق هذا  ةآثير إشارات

الفعلي لمنظمة العمل الدولية على السياسات المالية واالقتصادية الدولية مستوى التوقعات التي يمكن استنتاجها 
مة في ولم ُتنشأ أي آليات فعالة حقًا لتعزيز اتساق السياسات على نطاق المنظو. ١٩٤٤عام  صيغة إعالنمن 

اتية للتقدم في هذا الشأن، ولم يساعد نوع توافق اآلراء ؤولم تكن سنوات الحرب الباردة م. العقود الالحقة
بل على العكس، فقد ساعدت األحكام التقليدية لما  .السياسي الذي نشأ بعد نهايتها على إحراز تقدم في هذه األمور

هداف السياسات بجعل بعضها يتوقف على تحقيق على فرض تسلسل هرمي أل "توافق آراء واشنطن"يدعى 
  .البعض اآلخر بدًال من السعي إلى تحقيق االتساق فيما بينها

وشهدت العقود األخيرة من القرن العشرين محاوالت بارزة لتجنب وجود تناقض تام على األقل في  . ١٢٤
على الخصوص في سياق وآان ذلك هو الحال . السياسات التي تتبعها مختلف جهات النظام متعدد األطراف

الذي جسده  ،وفيما يتعلق بتحرير التجارة ،التي شجعت عليها مؤسسات بريتن وودز ،سياسات التكيف الهيكلي
  .إنشاء منظمة التجارة العالمية وما نتج عنه من نقاش بشأن التجارة ومعايير العمل

أآثر مالءمة للنهوض باتساق  ومنذ تلك األوقات المتسمة باالضطراب وعدم اليقين، نشأت حاليًا ظروف . ١٢٥
على تعزيز ذلك الهدف من خالل برنامج العمل الالئق، وبشكل  وواظبت منظمة العمل الدولية. السياسات الدولية

تحقق بعض التقدم، مثًال فيما يتعلق بفهم ودعم لقد و. ، من خالل عملها بشأن البعد االجتماعي للعولمةأآثر تحديدًا
عالوة . ، ولكنه يظل جزئيًا وهشًا من بعض النواحيوفيما يتعلق بالعمالةالعمل  فيوق المبادئ األساسية والحق

أوجه القصور في اتساق السياسات الدولية  تبيان إلى ٢٠٠٨على ذلك، أدت األزمة التي اندلعت في عام 
روايات متسقة تزال تواجهها المنظمات اإلقليمية والدولية عند سعيها إلى عرض  والصعوبات العملية التي ال

  .وذات مصداقية على جمهور آثيرًا ما ترتابه الشكوك

ولتكون منظمة العمل . مواصلة التزامها بالعمل لتحقيق مزيد من االتساق منمنظمة العمل الدولية ل ال بدو . ١٢٦
ملية الجهود المبذولة حاليًا في ع آما أن من شأن ،الدولية في مستوى المهمة، يجب أن تكون أسس سياساتها متينة
على احتالل وضع جيد في حلبة  ، أن تساعدهااإلصالح لالرتقاء بقدراتها اإلحصائية والبحثية والتحليلية

  .السياسات الدولية

  .وهناك ثالثة سبل تكميلية التخاذ إجراءات إضافية بشأن االتساق . ١٢٧

لع بواليات ذات أوًال، ينبغي مواصلة الجهود لتعميق الحوار والتعاون مع المنظمات الشقيقة التي تضط . ١٢٨
فقد سبق أن سجل المؤتمر . ويمثل هذا التعميق في الشراآات الثنائية عنصرًا من برنامج اإلصالح الحالي. صلة

بشأن تحديات النمو والعمالة والتماسك  ٢٠١٠المشترك بين منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي في عام 
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ضًا العقود التي ُأبرمت مؤخرًا مع القيادة الجديدة للبنك الدولي ومع وتفتح أي. خطوة هامة إلى األمام ،االجتماعي
وأثارت العالقات مع منظمة التجارة العالمية فيما . فاقًا واعدةآ ،المديرين اإلداريين لمصارف التنمية اإلقليمية

النظر في غ مواصلة التعاون على ذلك المستوى وسبق حساسيات سياسية غير أن دراسات تقنية مشترآة تسّو
وتوحي التجربة أيضًا، . سعي منظمة العمل الدولية إلى الحصول على مرآز مراقب في تلك المنظمةإمكانية 

مثًال بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بأن الخروج بقضايا عملية محددة من جنيف وواشنطن  فيما يتعلق
  .الوقت نفسه لمعالجتها في الدول األعضاء يمكن أن يكون مثمرًا ومفيدًا في

لتساهم بنشاط وفي إطار واليتها  الفرص السانحةثانيًا، ينبغي أن تكون منظمة العمل الدولية متنبهة لجميع  . ١٢٩
طرائق في مبادرات المنظمات األخرى والنظام متعدد األطراف آكل، بوسائل منها المشارآة االستراتيجية في 

العمل المنجز في بلدان مختارة لتسريع التقدم نحو تحقيق : واألمثلة الحالية هي". أمم متحدة واحدة" مبادرة
األهداف اإلنمائية لأللفية؛ مبادرة أرضيات الحماية االجتماعية؛ الوالية إلدراج أهداف منظمة العمل الدولية في 

لعمل ؛ إسهامات منظمة ا٢٠١٥مجال العمالة والحماية االجتماعية في برنامج األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 
؛ وفي المقابل، ٢٠١٣أآتوبر  /في تشرين األول ،الدولية في حوار الجمعية العامة الرفيع المستوى بشأن الهجرة

مشارآة المنظمات األخرى في المؤتمر العالمي الثاني الخاص بعمل األطفال الذي سُيعقد في البرازيل في 
  .أآتوبر من هذا العام /تشرين األول

انية وضع ترتيبات مؤسسية لتحسين اتساق السياسات، وهي مسألة نوقشت مؤخرًا ويتعلق سبيل ثالث بإمك . ١٣٠
على نحو هام،  في عنوانه بالذات الذي يذّآر ،٢٠٠٨في مؤتمر العمل الدولي والقت صدى هامًا في إعالن عام 

  .، التي يمكن النهوض بها من خالل مثل هذا االتساقالعولمة العادلةب

إلعالن الدول األعضاء إلى النظر في اتخاذ خطوات مناسبة للتنسيق بشكل التحديد، يدعو اوعلى وجه  . ١٣١
مالئم بين المواقف المتخذة في المحافل الدولية ذات الصلة وتلك المتخذة بموجب اإلعالن نفسه؛ ويدعو منظمة 

عزيز العمل لت" في ميادين وثيقة الصلة"واليات الالعمل الدولية إلى دعوة المنظمات الدولية واإلقليمية ذات 
شراآات  أن يعززإلى المدير العام  يوعزالالئق وتقييم آثار سياسات األسواق التجارية والمالية على العمالة؛ و

  .فعالة مع األمم المتحدة والنظام متعدد األطراف

وثمة في الوقت نفسه حاجة . ولم ُتستغل بعد بشكل آامل إمكانيات اإلعالن فيما يتعلق باتساق السياسات . ١٣٢
العالقة بين  في اإلشارة إليها، بشكل خاص رًاصمتب اإلعالن آانومن األمثلة التي . ى القيام بذلك وفضل فيهإل

 ،المالي على االقتصاد الحقيقي االقتصادسبقت الشواغل المتعلقة بتأثير لقد و. سياسة األسواق المالية والعمالة
قت الحق، توجه االهتمام إلى التدابير الالزمة وفي و. وأنذرت بحدوثها ٢٠٠٨األزمة التي اندلعت في عام 

لتنظيم االقتصاد المالي لتجنب تكرار اإلفراط واالنهيار اللذين وقعا في الماضي، ثم إلى الخالف الجاري، خاصة 
بشأن السبيل الصحيح إلى التوفيق بين الحاجة الملحة إلى فرص العمل والنمو والحاجة إلى إعادة  ،في أوروبا
  .ة عامة مستدامةتأسيس مالي

  منظمة العمل الدولية والمنشآت
لتعزيز المنشآت المستدامة  ٢٠٠٨تضطلع منظمة العمل الدولية بوالية معترف بها في إعالن عام  . ١٣٣

هذه المسؤولية مسعى رئيسيًا وحديثًا نسبيًا من ب الوفاءويشكل . باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من برنامج العمل الالئق
  .تضي منها التأمل في مدى مالءمة وسائل عملها للمهمة المنوطة بهامساعي المنظمة ويق

 ،المعبر عنها على نطاق واسع ومنذ عهد بعيدوويتمثل أحد االنتقادات الموجهة إلى منظمة العمل الدولية  . ١٣٤
ع تتجاوب موال  ةالحديث دوائر األعمالفي أنها ليست على دراية آافية بالحقائق واالحتياجات والممارسات في 

وقد جاء إنشاء إدارة جديدة للمنشآت في سياق إعادة هيكلة المكتب في جنيف آطريقة للرد على هذين . اآرائه
  .التحديين

وآما هو . ونتج عن هذا الوضع نقص في التزام المنشآت بشكل مباشر في أنشطة منظمة العمل الدولية . ١٣٥
 امنظمات أصحاب العمل وتقع على عاتقه مناسب، ُيمثَّل أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية من خالل

الحاجة إلى النظر في تفاعل  أما. مسؤولية تسهيل وصول المنشآت إلى أنشطة منظمة العمل الدولية وخدماتها
  .الوالية التمثيلية القائمة سالمةأي قلق في غير محله بشأن  ، فينبغي أّال يكبحهامنظمة العمل الدولية مع المنشآت

فالسؤال الذي يستدعي إجابة هو ما إذا آانت منظمة العمل الدولية تقدم نوع الخدمات التي وبدًال من ذلك،  . ١٣٦
بشكل  بدورها من هذه الخدمات ، أو يمكن أن تطلبها، وما إذا آان بإمكان هذه المنشآت أن تستفيدالمنشآت تطلبها
. مات دعمًا إلقامة المنشآت وتنميتهاولمنظمة العمل الدولية سجل معروف فيما يتعلق بتقديم التدريب والخد. مالئم
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، الذي اعتمده مجلس اإلدارة االجتماعية والسياسة الجنسية متعددة المنشآت بشأن الثالثي المبادئ إعالنويشكل 
، أيضًا مصدر إرشاد للمنشآت، وثمة مكتب مساعدة يسدي المشورة لمن يطلبها بشأن أحكام ١٩٧٧في عام 

  .ةاإلعالن ومعايير العمل الدولي

على  دوائر األعمالومع ذلك، ثمة ما يدعو إلى االفتراض بأن هناك جزءًا آبيرًا لم تتم تلبيته من طلبات  . ١٣٧
. الخدمات التي يمكن أن تقدمها منظمة العمل الدولية والتي من شأنها أن تساعد على التقدم في تحقيق أهدافها

لمبادرات المسؤولية  الدليليحد بعيد أمام النمو إلى  خامدةومن الملفت للنظر أن منظمة العمل الدولية آانت 
وذلك رغم أن العديد من هذه المبادرات تحيل صراحة إلى معايير . االجتماعية للشرآات خالل العقد األخير

  .منظمة العمل الدولية، خاصة تلك المتصلة بالحقوق األساسية

ولكن من . من حيث الطبيعة والقيمة وتعج حلبة المسؤولية االجتماعية للشرآات بآليات تختلف آثيرًا . ١٣٨
أعلنها ، وهو مبادرة رائدة لألمم المتحدة االتفاق العالميو. هاالصعب إنكار أنها مؤثرة من حيث حجمها وتأثير

وهو يشير إلى . نمو سريع يفيد عنو مشارآةمنشأة  ٧٢٠٠، يضم حاليًا حوالي ١٩٩٩األمين العام في عام 
مبادئ من  التي تكوِّن أساس أربعةومنظمة العمل الدولية  العمل، الصادرة عنالمبادئ والحقوق األساسية في 

ومع ذلك، آانت مشارآة منظمة العمل الدولية في االتفاق متقلبة وهامشية . التقيد بهابالمنشآت  تتعهد أصل عشرة
في  اإلنسان قوقوح التجارية األعمال بشأن التوجيهية األمم المتحدة مبادئوعقب اعتماد . من بعض النواحي

، ُفتح مجال عمل جديد هام لتنفيذها وُأسِندت إلى منظمة العمل الدولية مسؤوليات واضحة فيما يتعلق ٢٠١١عام 
مناسبات  فيالعمل الدولي إلى اإلعراب عن قلقه  مكتبومن جهة أخرى، اضُطّر مجلس إدارة . بمعايير العمل

، تنتهك المقاييس لتوحيد الدولية المنظمةتلك التي تجريها  بدا فيها أن عملية تحديد معايير خاصة، ال سيما
  .مجاالٍت تدخل ضمن اختصاص منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة الثالثية

الخاصة فيما  وتحتاج منظمة العمل الدولية، آحد أدنى، إلى إجراء مناقشة معمقة لموقفها ومسؤولياتها . ١٣٩
وتوجد أمامها مجموعة واسعة من الخيارات، سواء في دعم المبادرات  .يتعلق بالمسؤولية االجتماعية للشرآات

ويتمثل حافز إضافي للعمل في الدعوة الموجهة . تلك التي تتخذها هي بنفسهافي تعزيز التي يتخذها غيرها أو 
شراآات جديدة مع آيانات من غير الدول، " استحداثمن أجل  ٢٠٠٨إلى منظمة العمل الدولية في إعالن عام 

العالمي على المستوى  العاملةالمنشآت متعددة الجنسية والنقابات آ أخرى ةومع هيئات فاعلة اقتصادي
، مع التشديد على أن ذلك سُينجز بالتشاور مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل التمثيلية "القطاعيو

  .على الصعيدين الوطني والدولي

بالبحث بسالسل التوريد الدولية التي تمثل، حسبما سبق، ويتعلق أحد مجاالت العمل الخاصة الجديرة  . ١٤٠
وتبدي المنشآت التي تحصل على المنتجات من خالل هذه السالسل . إحدى السمات المميزة لعالم العمل المتحول

، وتعترف عمليًا عمومًا التزامها بشروط وظروف عمل مقبولة، وتتخذ غالبًا إجراءات لمحاولة ضمان تطبيقها
وقد أشار عدد من هذه المنشآت إلى أنها سترحب . جعل تلك الجهود موثوقة وفعالةل المالزمةالصعوبات أحيانًا ب

  .بدعم منظمة العمل الدولية أو مشارآتها في هذا المجال

وتتصدر قضايا العمل المتصلة بسالسل التوريد دوريًا العناوين الرئيسية عند حدوث انتهاآات خطيرة  . ١٤١
وعندما . أو عندما تحدث مأساة في مكان العمل تتسبب في خسائر مروعة في األرواح تسترعي انتباه الجمهور

يحدث ذلك، ُيماط اللثام عن عدم مالءمة الترتيبات القائمة، ويعبر المستهلكون بوضوح عن عدم رغبتهم في 
رس ضغوط اقتناء سلع ُأنتجت في ظروف تسيء إلى العمال أو تعرضهم للخطر، وتتضرر سمعة المنشآت، وُتما

على الحكومة المعنية إلجراء تغييرات، وفي معرض ذلك، تصبح منظمة العمل الدولية عرضة النتقاد حاد 
  .لفشلها في تحمل مسؤولياتها

إدراج مسألة سالسل التوريد العالمية في جدول أعمال إحدى  خيارولقد نظر مجلس اإلدارة فعًال في  . ١٤٢
وعلى . وقد يود مواصلة النظر في هذه المسألة في المستقبل. اآلنذلك حتى  في تيبدورات المؤتمر، ولكنه لم 

وآذلك من  "العمل األفضل"أي حال، فإن منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في برنامج 
جة ، لديها سجل مسار واضح للعمل المباشر في الميدان لمعالاألطفال عمل على للقضاء الدولي هابرنامجخالل 

ويمكن . قضايا العمل في قطاعي النسيج والمالبس في البلدان التي ُتعد حلقات وصل في سالسل التوريد العالمية
  .البناء على تلك التجارب إذا توفرت اإلرادة السياسية
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  نحو قرن ثاٍن لتحقيق العدالة االجتماعية
العدالة االجتماعية إلى القرن الثاني كفاحها من أجل ب تمضيتقتضي والية منظمة العمل الدولية منها أن  . ١٤٣

بشأن المبادئ منظمة العمل الدولية وإعالن  ١٩٤٤وإعالن فيالدلفيا لعام  ١٩١٩دستور عام ف. من تاريخها
بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة  منظمة العمل الدولية وإعالن ١٩٩٨والحقوق األساسية في العمل لعام 

ك تعبر بقوة عن التزام منظمة العمل الدولية بالعدالة االجتماعية وتمثل نقاطًا صكو آلها ،٢٠٠٨عادلة لعام 
  .مرجعية تحدد بشكل ملموس الطريقة التي يجب اتباعها لترجمة هذا االلتزام إلى أفعال

احترام : ، وهيعامًا ٨٩وظلت بعض القضايا عناصر ثابتة في هذه النصوص الموزعة على مدى  . ١٤٤
أجر معيشي الئق؛ الحماية االجتماعية؛ مكافحة البطالة؛ حماية األطفال؛ الهجرة؛  ضمانالحقوق األساسية؛ 
  .التعليم والتدريب

وتعكس االبتكارات والتغيرات التي حدثت مع مرور الزمن مدى استعداد منظمة العمل الدولية وقدرتها  . ١٤٥
الذي يجري مشروع القرن ويمكن ل. على التكيف مع الظروف واألولويات السائدة في مختلف محطات تاريخها

استخالص حاليًا بغية إحياء الذآرى المئوية للمنظمة أن يساعد منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة على  تنفيذه
  .ما ينطوي عليه تاريخها من نتائج ودروس

ويتمثل أحد الدروس الواضحة على أي حال في أن على منظمة العمل الدولية، إن أرادت أن تظل وفية  . ١٤٦
. العدالة االجتماعية، أن تعطي األولوية لوضع األشخاص األآثر حرمانًا في عالم العمل في مجالهدافها أل

تعرض السالم والوئام العالميين "منظمة هو القضاء على ظروف في عالم العمل من شأنها أن الوأساس والية 
عة لكل من المجموعات المكونة وتقع هذه الضرورة خارج وفوق دائرة المصالح المحددة والمشرو". للخطر

القائل إن الفقر  المبدألمنظمة العمل الدولية، وهي في الواقع مكملة لهذه المصالح ومتماشية معها، وذلك بموجب 
  .حيثما ُوجد يشكل خطرًا على الرخاء في آل مكان

الناس استضعافًا لذلك، يجب على منظمة العمل الدولية أن تستهل قرنها الثاني بالتزام صريح تجاه أآثر  . ١٤٧
تجاه من يعيشون في الفقر أو على هاويته أو يواجهون خطر الوقوع فيه؛ تجاه من يعملون في : في عالم العمل

فرص العمل من انتهاك لحقوقهم األساسية وحرمان منها؛ تجاه من هم مستبعدون من المجتمع وفيها ظروف 
نية وسالمتهم المادية والمعنوية؛ تجاه من يعيشون في خوف تهديدًا لكرامتهم اإلنسا همالالئق؛ تجاه من يشكل عمل

وإذا آان الوصول إلى . الخدمات والحماية االجتماعية الضرورية الفتقارهم إلى سبل الحصول علىمن المستقبل 
هؤالء األشخاص صعبًا وتلبية احتياجاتهم أصعب من ذلك، فإن ذلك سبب إضافي لكي تضاعف منظمة العمل 

  .ها للوفاء بمسؤولياتها تجاههمالدولية جهود

لقد ُشرع في عملية انتقاء ثمانية مجاالت ذات أهمية حاسمة في مقترحات البرنامج والميزانية للفترة  . ١٤٨
إضفاء السمة المنظمة على االقتصاد غير  :ما يلي وهي تشمل. على هذا المؤتمر ، المعروضة٢٠١٥- ٢٠١٤

إنشاء أرضيات الحماية  ؛أشكال العمل غير المقبولة ماية العمال منحالمنظم؛ العمل الالئق في االقتصاد الريفي؛ 
ولكن هناك الكثير مما يتوجب فعله إذا ُأريد لمنظمة العمل الدولية أن تظل في مستوى . ومد نطاقها االجتماعية

 .متطلبات دستورها وأن تؤدي واليتها على أآمل وجه
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  ٣الفصل 

  مبادرات مئوية منظمة العمل الدولية
توجيه عربون تقدير لاإلنجازات الماضية و ذآارال شك في أّن الذآرى المئوية فرصة لالحتفال والست . ١٤٩

ومن المأمول أن تقوم منظمة العمل الدولية بكل ذلك في عام . لألشخاص والمنظمات التي جعلت ذلك أمرًا ممكنًا
بغي تفويتها من أجل إطالق عدد من فرصة ال ين تتيح الذآرى المئويةف .من ذلك أن تقوم بأآثر؛ ال بل ٢٠١٩

التحديات التي تنطوي عليها واليتها في  بحيث تواجه بنجاحالمبادرات المهمة الرامية إلى تجهيز المنظمة 
  .المستقبل

 أن يوفرلتاريخ وطي ا الفقر ُيوِدع أن على قادر االقتصاد العالمي أنومن وقائع عالم العمل اليوم  . ١٥٠
 هغير أّن هذ. نطاق الحماية من مخاطر الحياة العملية لتشمل الجميع وأن يمدللجميع مستويات عيش الئقة 

بدًال  لظلمحدة مشاآل البطالة والبطالة الجزئية وانعدام المساواة وا تشتدما  جدًا غالبًابل  ،تحقق بعداإلمكانيات لم ت
  .من أن تتبدد

ويلقى . بالضرورة الملحة لتصحيحها ميًاًا متناهناك إحساسآما أن  ،بهذه اإلخفاقات متزايد تسليمهناك و . ١٥١
تحقيق التقدم االجتماعي إلى تنمية متوازنة ومستدامة وإلى في الدعوات إلى عولمة أآثر إنصافًا و تعبيرًا لهذلك 

  . المدفوع بالنمو االقتصادي

رامية إلى وتتمتع منظمة العمل الدولية بفرصة فريدة للمضي قدمًا، بوتيرة ال هوادة فيها، في واليتها ال . ١٥٢
 بد الو. وسوف يتطلب ذلك تجديد طرائق عمل منظمة العمل الدولية. تحقيق العدالة االجتماعية في مئويتها الثانية

مع المشورة  ها من خالل معايير العمل الدوليةالمبادئ والقيم المعرب عن تجمع على نحو أفضل أن من لها
أن تكون على استعداد  من للمنظمة ال بدو. فعلية نتائج يثمر آل ماالسياسية العملية القائمة على البينات بشأن 

  .لالبتكار وانتهاز الفرص الجديدة المتاحة أمامها

وآان المدير . االلتزام الثالثي بالمنظمة وبأهدافها علىالنجاح  يتوقفولكن، في نهاية المطاف، سوف  . ١٥٣
أداة فعالة للتقدم إّال بقدر يمكن أن تكون  ال منظمة العمل الدولية"العام دايفيد مورس على حق عندما قال إّن 

إلى أي مدى تريد تلك الهيئات المكونة أن تكون منظمة ف. ١"هيئاتها المكونةو تريده لها الدول األعضاء فيها ما
المؤتمر للرد على هذا السؤال في هذا الوقت الحاسم من  إلىالمندوبين  إن األمر بيد؟ اليوم العمل الدولية قوية

  .خ المنظمةتاري

تمهيد السبيل أمام مجموعة متفق يمكن أن تجّسد الهيئات المكونة التزامها من خالل  أنه إلى ذلك أضف . ١٥٤
  . معها في تنفيذها نشاطمنظمة العمل الدولية ومن ثم المشارآة بعليها من مبادرات مئوية 

  :سبع أفكار لمبادرات مئوية منظمة العمل الدولية . ١٥٥

الستكمال عملية إصالح هيكليات منظمة العمل الدولية من حيث اإلدارة السديدة  يدةمبادرة اإلدارة السد  )١(
، واتخاذ اإلجراءات باالستناد إلى الختاميةآما يرد في أحكامه  ٢٠٠٨وإجراء تقييم ألثر إعالن عام 

 ؛استنتاجاته

معايير  عزيز جدوىولت ذي حجية نظام إشراف التوافق الثالثي في اآلراء بشأن لتعزيزمبادرة المعايير   )٢(
  ؛العمل الدولية من خالل آلية استعراض المعايير

                               
 : انظر   ١

D. Morse: The origin and evolution of the ILO and its role in the world community (Ithaca, Cornell University, 
1969), p. 113. 
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تنفيذًا  ،االنتقال إلى مسار إنمائي مستدام ومنخفض الكربون فيعد العمل الالئق ُبيذ فلتنالمبادرة الخضراء   )٣(
 ؛، ولتسهيل المساهمة الثالثية فيهواقعيًا

سهم تعاونًا من شأنه أن يمنظمة العمل الدولية مع المنشآت  من أجل تعاون إلنشاء منصةمبادرة المنشآت   )٤(
 ؛أهداف منظمة العمل الدولية تحقيق في استدامتها وفي

رساء أجر يكفل ظروف معيشة مناسبة لجميع إلى إ ة الحاجة الملحةلتلبيمبادرة القضاء على الفقر   )٥(
 ؛٢٠١٥اعية لبرنامج التنمية لما بعد عام العاملين، بما في ذلك من خالل مكونات العمالة والحماية االجتم

المرأة وظروفها في عالم العمل وإشراك الهيئات المكونة  ةمكان للوقوف علىمبادرة المرأة في العمل   )٦(
 ؛الثالثية في إجراءات ملموسة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة

يعد تقريرًا يكون متاحًا للمناقشة خالل  أن مستقبل العمل،فريق استشاري بش إلنشاءمبادرة مستقبل العمل   )٧(
 .٢٠١٩مئوية مؤتمر العمل الدولي عام 

إطار  فمدة. منظمة العمل الدوليةفي  وقد تبرز الحاجة إلى إدماج هذه المبادرات في أدوات البرمجة . ١٥٦
أن يستهل  من لس اإلدارةلمج ال بدو. ٢٠١٥نهاية عام ب تنتهي ،سنواتال سداسيالسياسة االستراتيجي الحالي 

إذا و. نظر في نوع الترتيبات التي ستعقب هذا اإلطارأآتوبر من العام الجاري، ال/ شهر تشرين األول بدءًا من
  .مئويتها ال بل ستتجاوزها حتىمنظمة العمل الدولية شغل خطة استراتيجية جديدة، فست اختيرت

ومضمون لمنظمة العمل الدولية ولواليتها،  مقصدو لتوفير توجيه استراتيجي اآلن هناك فرصة حقيقيةإن  . ١٥٧
وسيلة لحشد الهيئات المكونة من خالل تحديد أهداف الستحداث وهي على قاب قوسين من االحتفال بمئويتها، و

 .السانحة هذه الفرصة أن ينتهزواالمندوبين الموفدين إلى المؤتمر  نناشدو. المئوية
 


