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  مكتب العمل الدولي GB.297/ESP/6: الوثيقة
 297: الدورة

دارةإل مجلس ا  ٢٠٠٦نوفمبر / جنيف، تشرین الثاني

ESP لجنة العمالة والسياسة االجتماعية 

للنقاش واالسترشاد 

 

 األعمال جدول من السادس البند

 آخر المستجدات: تنفيذ برنامج العمالة العالمي

 ترفع تقاریر عن آخر المستجدات فيعمالة والسياسة االجتماعية على أن تفق في الدورات السابقة للجنة الّا .١
 بما في ذلك ما یقدمه فرادى ،  استعراض الخبرات القطریة"١":  األمور التاليةبصددبرنامج العمالة العالمي 

  فيفي أمرهاواضعي السياسة والشرآاء االجتماعيين على الصعيد القطري وفقًا للطرائق التي تم البت 
  تقاریر دوریة عن التقدم المحرز في مواطن األولویة األربعة المحددة "٢" ؛٢٠٠٦١مارس / مناقشات آذار

 وفي عمالة ، في وضع السياسة االقتصادیة واالجتماعيةعنصرًا أساسيًاأي جعل العمالة  ،٢"الرؤیة"في وثيقة 
 . يا وتلبية االحتياجات الخاصة ألفریق، واالقتصاد غير المنظم،الشباب

 آخر مستجدات التنفيذ تتعاقب مع العروض القطریة، فسيكون من المفيد تقدیمها بشكل تتمكن  تقاریروبما أن .٢
والشكل . معه اللجنة من رصد التقدم المحرز بصدد آل بند من هذه البنود بشكل أفضل وعلى أساس منتظم

یتعلق األول منها باألنشطة :  أجزاءالمقترح المعتمد في هذه الورقة هو تقسيم تقریر التنفيذ إلى أربعة
على المستویات (ًا في وضع السياسة االقتصادیة واالجتماعية أساسيًا عنصروالخبرات من حيث جعل العمالة 

؛ وثانيها عن عمالة الشباب؛ وثالثها عن االقتصاد غير المنظم، في حين یتصل )العالمية واإلقليمية والوطنية
 .جات الخاصة ألفریقيابتلبية االحتيامنها الرابع 

 ًا في وضع أساسيًا عنصرجعل العمالة  -أوًال 
 السياسة االقتصادیة واالجتماعية

 عالميًا )أ(

 الدورة الموضوعية للجزء الرفيع المستوى لمجلس "١"
 األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي،

 ٢٠٠٦ هیولي/ تموز

 هیولي/  واالجتماعي الذي عقد في جنيف في تموزآانت نتائج الجزء الرفيع المستوى للمجلس االقتصادي .٣
اللتزام بجعل العمالة الكاملة والمنتجة والعمل باتجاه اخطوة آبرى خطاها المجتمع الدولي بمثابة  ٢٠٠٦

وقد أعد المكتب تقریرًا منفصًال عن هذا . الالئق عنصرًا أساسيًا في أیة استراتيجية من االستراتيجيات التنمویة

 

 .GB.295/ESP/1/3:     أنظر الوثيقة 1

 .GB.295/ESP/1/1:     أنظر الوثيقة 2



GB.297/ESP/6 

 

2 GB297-ESP-6-2006-10-0041-Ar.doc 

. ٣ منظمة العمل الدولية وفي األمم المتحدة والنظام المتعدد األطراففي إطارن أهميته ومتابعته االجتماع وع
استخالص بعض انعكاساته على تنفيذ برنامج العمالة العالمي بصفته دعامة العمالة في العمل هي والغایة هنا 

 . الالئق

ية في وضع اإلطار االستراتيجي لبرنامج ومن المهم التنویه بأن العمل الذي قامت به منظمة العمل الدول .٤
 في سياق -العمالة العالمي والدروس التي استخلصت من الخبرات القطریة في تنفيذ هذا البرنامج أسهمت 

 إسهامًا آبيرًا في المداوالت التي دارت في -الدعم العام الذي قدمته منظمة العمل الدولية لهذا االجتماع 
جتماعات والموائد المستدیرة التي عقدت في الجزء الرفيع المستوى للمجلس االجتماعات التحضيریة واال
صفحة وثيقة من (م إطار برنامج العمالة العالمي  قُد،ففي االجتماع التحضيري. االقتصادي واالجتماعي

 التي آان من بين - هذه الدورة قامتوقد  .٤ وتمت مناقشتهااته ووسائل سياساألساسيةوعناصره ) واحدة
ضاء الفریق المشارك فيها أمين الشؤون االجتماعية في البرازیل وممثلون عن صندوق النقد الدولي والبنك أع

 -العالمي واالتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة ومرآز الجنوب، وآان یترأسها المدیر التنفيذي لقطاع العمالة 
 منتجة والئقة، وآان هناك اتفاق عام على أن فرص عملببحث الصلة الوثيقة ما بين الحد من الفقر واستحداث 

 الفقرالنمو االقتصادي الذي ال یؤدي إلى توليد العمالة واستحداث العمل الالئق لن یؤدي وحده إلى الحد من 
 . أهداف إنمائيةإلى و

 -) اعية لجنة العمالة والسياسية االجتمةورئيس( لحكومة سري النكا ة الدائمة الممثل-  فرناندوة السفيرتوصف .٥
في الجزء الرفيع المستوى من المجلس االقتصادي واالجتماعي الكيفية التي آانت تعمل بها منظمة العمل 

من خالل البرامج القطریة للعمل الدولية لترجمة رؤیة العمل الالئق إلى استراتيجيات عمالة وطنية ملموسة 
مي واألدوات التنفيذیة وقائمة مرجعية بمواطن  اعتماد برنامج العمالة العال بشكل إجماليوقد بينت. الالئق

السياسة الرئيسية ووسائل خاصة تم تطویرها آجزء من برنامج العمالة العالمي إلعطاء األولویة لشواغل 
 ،وأعربت عن أملها في أن تسفر المداوالت في المجلس االقتصادي واالجتماعي. العمالة في وضع السياسة

 . ة بكاملهاالدوليفي المنظومة  برنامج العمل الالئق إدماج عن ،بفضل مثل وسائل السياسة هذه

 :  على، واالستنتاجات التي تم اعتمادها،وقد اشتملت بعض المبادرات الهامة التي تم بحثها خالل االجتماعات .٦

ًا في السياسات االقتصادیة الكلية والسياسات االجتماعية وإدماجها جلي هدفًا فرص العملجعل استحداث  !
 .  وغيرها من الخطط التنمویة الوطنية األخرىدماجًا آامًال في استراتيجيات الحد من الفقرإ

 الحاجة إلى استثمار المزید من الموارد في وضع نظم معلومات سوق العمل؛  !

تقييم والحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية إلجراء تقييمات لصياغة سياسات تؤدي إلى توليد العمالة الالئقة  !
 ؛  وأثرهاذه السياساتتنفيذ ه

 اعتماد سياسات لزیادة اإلنتاجية في القطاع الزراعي ورفع مستوى االقتصاد غير المنظم؛  !

 ن المؤسسات الوسيطة لتنمية القطاع الخاص؛ يتعزیز وتمك !

اإلقرار بأن العولمة المنصفة تستدعي قواعد منصفة، بما في ذلك االحترام الكامل للمبادئ والحقوق  !
  .واالستثمارالدولية ي العمل وللتجارة األساسية ف

 الجزء الرفيع المستوى في المجلس االقتصادي واالجتماعي واإلعالن الوزاري منهاج عمل متين وضعلقد  .٧
ویمكن أن . متعدد األطراف آكلالنظام الوللغایة لنشاط منظمة العمل الدولية ضمن منظومة األمم المتحدة 

 لتشغيل برنامج العمالة العالمي  لهابها حاليًا، بما في ذلك الجهود المخطط القيام جريتكون األعمال التي ی
 .  للغایة إلعطاء شكل عملي لهذه المبادراتمالئمةبصورة أفضل وتقييم تنفيذه، 
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   یمكن الحصول على أوراق المعلومات األساسية التي أعدت لالجتماع التحضيري وللجزء الرفيع المستوى بدعم تقني من  4
إطاره في وُیبحث برنامج العمالة العالمي و. منظمة العمل الدولية على موقع المجلس االقتصادي االجتماعي على شبكة االنترنت

 " استحداث بيئة وطنية تؤدي إلى العمالة الكاملة والعمل الالئق: النمو والعمالة"مذآرة القضایا بشأن 
 ). http://www.un.org/docs/ecosoc/meetings/hls2006:   أنظر(
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 اتفاقية بشأن حمایة وتعزیز حقوق المعوقين "٢"

بشأن حمایة وتعزیز حقوق  ة شاملة ومتكامل على معاهدة دولية٢٠٠٦أغسطس /  آب٢٥ في نيویورك في ّاتفق .٨
 ًا حقوقستحدثوفي حين أن هذه االتفاقية لم ت.  من المفاوضاتعدیدة، وذلك بعد سنوات  وآرامتهمالمعوقين

 وتطالب الدول األطراف ،ر التمييز ضد األشخاص المعوقين في جميع مجاالت الحياةظجدیدة، إال أنها تح
تمييز على أي ت األساسية وتعزیزها لجميع المعوقين دون ضمان التحقيق الكامل لحقوق اإلنسان والحریاب

عالج یل هذه االتفاقية نقلة أساسية في التفكير في قضایا اإلعاقة من نهج مثوت. ، أیًا آان نوعهةأساس اإلعاق
.  في جميع جوانب وقطاعات المجتمعتهماألشخاص المعوقين آفئة معزولة إلى منهج شامل یشدد على مشارآ

مواد من مواد االتفاقية الجدیدة، وال سيما المتعلقة منها بالعمل والعمالة والتدریب المهني والحمایة وتتصل عدة 
 وقد قدمت االتفاقية إلى الجمعية العامة لألمم . اتصاًال وثيقًا بمنظمة العمل الدولية،االجتماعية والرصد الدولي

  . ٢٠٠٦سبتمبر / المتحدة في دورتها التي عقدت في أیلول

 وذلك بالتعاون، بشكل خاص، مع ، وضع االتفاقيةأعماللة في اآانت منظمة العمل الدولية تشارك مشارآة فّع .٩
 والحوار االجتماعي ، وإدارة معایير العمل الدولية، ضمن قطاع العمالة،إدارة المهارات والقابلية لالستخدام

ية لالتفاقية الجدیدة إلى حد آبير مع وتتماشى المبادئ األساس.  ومكتب اإلحصاءات،والضمان االجتماعي
 وستعطي هذه االتفاقية زخمًا جدیدًا للترویج التفاقية منظمة ،المبادئ التي تروج لها منظمة العمل الدولية

وتعزز االتفاقية برنامج العمالة العالمي ). المعوقون(التدریب المهني والعمالة  بشأن ١٥٩العمل الدولية رقم 
 للتمييز ضد حدمنظمة من خالل تشدیدها على وضع لية وبرنامج العمل الالئق األوسع للمنظمة العمل الدول

وسيكون تنفيذ االتفاقية الجدیدة على . المعوقين في سوق العمل وحمایة حقهم في ظروف عمل منصفة ومواتية
دولية تمهد السبيل وقد آانت منظمة العمل ال. الصعيد الوطني عنصرًا هامًا في البرامج القطریة للعمل الالئق

للمنهج القائم على الحقوق لتشریع المعوقين من خالل الدعم الذي تقدمه للهيئات المكونة لها في وضع وتنفيذ 
وستقام آلية مشترآة بين وآاالت . ٥قوانين وسياسات فعالة بشأن قابلية المعوقين لالستخدام وفرص عملهم

اون بين وآاالت األمم المتحدة في مجال تنفيذ االتفاقية ووضع األمم المتحدة في الشهور القادمة لتنسيق التع
حقوق البرامج المتعلقة ب منظور لإلعاقة في جميع جوانب إلدماجاستراتيجية متكاملة على مستوى المنظومة 

 . اإلنسان والبرامج اإلنمائية

 إقليميًا )ب(

  االستعراضات  :عملية بوخارست "١"
 القطریة لسياسة العمالة

 ضمن إطار إعالن بوخارست الذي اعتمد في -جنبًا إلى جنب مع مجلس أوروبا  - منظمة العمل الدولية تقوم .١٠
 - ٦)٢٠٠٣أآتوبر /  تشرین األول٣١-٣٠بوخارست، (المؤتمر الوزاري لجنوب شرق أوروبا بشأن العمالة 

لجهود التعاون اإلقليمي عم تقدیم الدبجنوب شرق أوروبا وفي  االستقرار حلفبتقدیم توجيه استراتيجي لبلدان 
 أهداف على االستقرار حلفویوافق وزراء عمل بلدان . للتصدي لتحدیات العمالة التي تواجهها هذه البلدان

 في حين تصمم األنشطة ویتم اإلشراف عليها من قبل لجنة دائمة رفيعة المستوى  ویحّدثونها،هذا التعاون
 .  خدمات العمالة الوطنيةتتشكل من المدراء العامين للعمالة وممثلي

 المكتب في عملية بوخارست مثاًال على الكيفية التي تساهم بها منظمة العمل الدولية في تنفيذ انخراطویمثل  .١١
ویتعلق أحد هذه العناصر األساسية لبرنامج . العناصر األساسية لبرنامج العمالة العالمي بطریقة متكاملة

 في الوقت ،سات سوق العمل في ضمان التكييف الناجح لسوق العملالعمالة العالمي بإسهام مؤسسات وسيا
وتشكل االستعراضات القطریة لسياسة . الذي تتسارع فيه وتيرة العولمة والتغيير التكنولوجي والمنافسة

 على أساس التقاریر الوطنية التي تصدرها وزارة العمل ذات الصلة بالتعاون مع حّضرالتي ت -العمالة 
 .  المخرجات األساسية لهذه العملية- لة الوطنيةخدمات العما
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تحسين وضع . ٢٠٠٣أآتوبر /  تشرین األول٣١-٣٠جنوب شرق أوروبا بشأن العمالة، بوخارست،  مؤتمر.    إعالن بوخارست 6
 .  العمالة في جنوب شرق أوروبا

http://www.stabiliypact.org/soc-cohesion/documents/055-bucharestdeclaration-forministers_000.doc. 
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وسياساته ومؤسساته  لهياآل سوق العمل ًا معمقًاوتقدم االستعراضات القطریة لسياسة العمالة استعراض .١٢
ومن ثم تبحث هذه التوصيات وتعتمد في مؤتمر ثالثي .  هذه الهياآل والسياسات والمؤسساتوتوصيات بشأن

. لدولية، نظرًا ألن تعزیز الحوار االجتماعي هو عنصر حاسم في هذه العمليةوطني تنظمه منظمة العمل ا
ویمكن أن تستخدم هذه التوصيات لتعزیز مؤسسات سوق العمل ولجعل العمالة وسوق العمل فيها أآثر تماسكًا 

سيما في  وال ،د بشكل خاص على قضایا المساواة بين الجنسينّدویَش.  للسياساتفي إطار نهج متكاملوفعالية 
آما وضعت منظمة العمل الدولية .  في سياسات العمالةدمج هذه القضایاوضع االستراتيجيات الهادفة إلى 

 . أنشطة هامة أخرى آبناء الطاقات والتدریب واستعراضات النظراء

 لهات هذه االستعراضات القطریة لسياسة العمالة َعوبلدان حلف االستقرار في جنوب شرق أوروبا التي وِض .١٣
سالفية و اليوغةوال یزال الجبل األسود وجمهوریة مقدوني. وصربيا وآرواتياوجمهوریة مولدوفا هي ألبانيا 

ولم تقدم بلغاریا  .٢٠٠٧٧ في حين یخطط للقيام بذلك في البوسنة والهرسك في عام ،السابقة تحت االستعراض
لجنة ن أعدا من قبل أوراق تقييم مشترآة ل لسياسة العمالة إذ أن آال البلدیإلجراء استعراضورومانيا طلبًا 

 مشارآة فعالة في  البلدین ویشارك آال. وخبرتهما مفيدة بشكل خاص الستعراض النظراء.االقتصادیة ألوروبا
 . هذه العملية

فقد قدم االستعراض القطري لسياسة العمالة . الطریقة التي یعمل بها هذا النظام ٨مولدوفا  جمهوریةتبين تجربة .١٤
سبتمبر / مولدوفا في االجتماع الرابع للجنة الدائمة رفيعة المستوى في بودابست في أیلولمهوریة جفي 

مولدوفا، في جمهوریة يزیناو، شوتم اعتماده من قبل الهيئات المكونة في مؤتمر ثالثي وطني عقد في . ٢٠٠٥
 . ٢٠٠٦مارس /  آذار٢٠

الحكومات واتحادات نقابات العمال واتحادات نقابات  مشارآًا من ٦٠وقد ضم هذا المؤتمر الثالثي الوطني  .١٥
منظمات غير حكومية من  وآذلك ،، واالتحاد الوطني لمنظمات أصحاب العمل)التضامن(العمال الحرة 
، Mr. Sergiu Sainciuc وقد استفاد المؤتمر الثالثي الوطني من حضور السيد سيرجيو سنجيوك. وأخرى دولية

 .  مولدوفا حيث شارك في هذا المؤتمر مشارآة فعالة جمهوریةجارة فيوآيل وزارة االقتصاد والت

 إلیجاد إطار متماسك ة الوطنيالمساعيوال بد من النظر إلى توصيات المؤتمر الثالثي الوطني آجزء هام من  .١٦
بشكل خاص الحوار و ،ومتكامل لوضع سياسة العمالة بحيث تكون متمشية مع برنامج العمالة العالمي ومبادئه

لترآيز على العنصرین الرئيسيين امع  وعناصره األساسية ، للتمييز في سوق العملحداالجتماعي ووضع 
أهمية اإلطار االقتصادي لتعزیز نمو العمالة؛ والحاجة إلى تحسين : توصيات علىبعض الوقد اشتملت . ٧و ٦

لشباب وعمالتهم الناقصة؛  وأهمية إشراك أصحاب العمل والعمال؛ ومشكلة بطالة ا،نظام التعليم المهني
وأهمية القانون الذي اعتمد مؤخرًا بشأن لجنة ثالثية من شأنها تحسين نوعية الحوار االجتماعي في القطر؛ 

 . والحاجة إلى تعزیز المساواة بين المرأة والرجل

آما أعرب  ،عن اهتمامها بتنفيذ توصيات االستعراض القطري لسياسة العمالةوقد أعربت الحكومة الملدوفية  .١٧
  .التنفيذ في أعمالآل من مجلس أوروبا ومنظمة العمل الدولية عن رغبتهما في المساعدة 

 الدعم لحكومة ترآيا في تنظيم اجتماع ٢٠٠٦سبتمبر /  أیلول١٢-١١وفضًال عن ذلك، قدم المكتب في الفترة  .١٨
بشأن استراتيجيات ول نبتإعالن اس" بلدًا من بلدان جنوب شرق أوروبا حيث اعتمد ١٤نبول مع تفي اس

ویوفر هذا اإلعالن إطارًا شامًال والتزامًا سياسيًا متجددًا في هذه البلدان بجعل ". متكاملة ومتماسكة للعمالة
 . العمالة والعمل الالئق محورًا للسياسات االقتصادیة واالجتماعية

 

، ستراسبورغ، مجلس أوروبا، ومكتب "ألبانيا: استعراض سياسة العمالة"، )٢٠٠٦(مجلس أوروبا  - الدولي    أنظر مكتب العمل 7
وستصدر التقاریر . ، سترا سبورغ، مجلس أوروبا"آرواتيا: استعراض سياسة العمالة"، )٢٠٠٦( مجلس أوروبا -العمل الدولي 

 . الخاصة بالبلدان األخرى قریبًا

 ). یصدر قریبًا(، استعراض سياسة العمالة، ستراسبورغ، مجلس أوروبا )٢٠٠٦(مجلس أوروبا  -لي    مكتب العمل الدو 8
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االجتماع اإلقليمي : االجتماعات اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية "٢"
  ٢٠٠٦مایو / ، برازیليا، أیار لألمریكتينادس عشرالس

 واالجتماع اإلقليمي اآلسيوي الرابع عشر، بوسان، 
 ٢٠٠٦سبتمبر /  أیلول١ -أغسطس /  آب٢٩

قدمت تقاریر منفصلة إلى مجلس اإلدارة بشأن االجتماعين اإلقليميين لمنظمة العمل الدولية لألمریكتين  .١٩
 بيد أنه من المهم التشدید على .٩ وال یبحثان في هذه الورقة، من هذه السنةذین عقدا في وقت مبكرل ال،وآلسيا

أن تقاریر المعلومات األساسية والمناقشات واالستنتاجات التي اعتمدت في آال االجتماعين رآزت على تحدي 
ق للتغلب على هذه جهود ملموسة لتوليد العمل الالئب بالقيامالعمالة الذي یواجه آال اإلقليمين وااللتزام القوي 

 . التحدي

التي تم لعمل الالئق في هذا اإلقليم أمام ا" التحدیات الخمسة"شدد االجتماع اإلقليمي لألمریكتين على أهمية  .٢٠
"  ١" والتي تشكل صميم برنامج العمالة العالمي، أي ، التقریر الذي قدمه المدیر العام إلى االجتماعتحدیدها في

ضمان التطبيق الفعال للمبادئ والحقوق األساسية   "٢"صادي یعزز العمل الالئق؛ التحقق من أن النمو االقت
توسيع نطاق نظم الوقایة للعمال وحمایتهم "  ٤"بناء الثقة بالدیمقراطية والحوار االجتماعي؛ "  ٣"في العمل؛ 

واعتبر االجتماع . وتتعزیز اإلدماج االجتماعي والعمالي للحد من التفا"  ٥"االجتماعية وتعزیز هذه النظم؛ 
 ، خاصة للشباب والنساء،أن السياسات المقترحة التي تشجع على نمو المنشآت وتوليد وظائف أآثر وأفضل

 في المضمنةواقترح االجتماع أن یستنار بالسياسات .  هامة للغایةهي سياسات االقتصاد غير المنظم تنظيمو
 بهدف تعزیز العمل الالئق واإلسهام في الحد من - هذا اإلقليمتقریر المدیر العام في سياسات تنمية البلدان في 

 . )٢٠١٥-٢٠٠٦(الفقر على مدار السنوات العشر القادمة 

قرر االجتماع اإلقليمي اآلسيوي التحقق من أن آسيا تواصل توفير قيادة سياسية عالمية في جعل العمل الالئق  .٢١
وقد . اتها التنمویة الوطنيةية والدولية ذات الصلة والستراتيجيللجميع هدفًا محوریًا لسياساتها الوطنية واإلقليم

وستقوم خالل هذه الفترة بجهود ، ٢٠١٥نفسها بعقد آسيوي للعمل الالئق للفترة التي تمتد إلى عام آسيا ألزمت 
 التي حددتوتغطي األولویات . ةریغامنسقة ومستدیمة لتحقيق العمل الالئق في جميع بلدان آسيا المت

ية لبرنامج العمل رئيسراءات الوطنية من أجل تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق العناصر اللإلج
لب االجتماع أیضًا منظمة العمل الدولية مطالبة صریحة بتقدیم المساعدة في وضع سياسات اوط. العالمي
 .  برنامج العمالة العالمياستنادًا إلىوطنية 

  خبرات البلدان التعلم من :وطنيًا )ج(

 حيث یمكن ، لتنفيذ برنامج العمالة العالمي على الصعيد الوطني في دعمهاینصب ترآيز منظمة العمل الدولية .٢٢
وقد حدد المكتب في .  القطریة للعمل الالئقبرامجهاتحقيق أآثر النتائج الملموسة لجهود المنظمة آجزء من 

 التي استخدم فيها إطار الخمسة والعشرینالبلدان ، ٢٠٠٥١٠نوفمبر / تقریره الذي قدم في دورة تشرین الثاني
 شاملة للعمالة أو في أعمال في وضع استراتيجيات ٢٠٠٣مارس / برنامج العمالة العالمي منذ تبنيه في آذار

 . وضع هذه االستراتيجيات

املة لمنظمة العمل الدولية صالحية النُهج المتكل ًالتعلم من الخبرة وإثباتاوتوخيًا لتحقيق قدر أآبر من الترآيز و .٢٣
في لتنفيذ ا التالية من، تم الشروع في المرحلة "الرؤیة"حيال استحداث العمالة، آما أشارت إلى ذلك وثيقة 

 فإنه ،ومع أن ذلك ال یعني استثناء العمل مع البلدان األخرى.  نهج مرحلي وفي عدد محدود من البلدانإطار
 في عدد من  قدر آبير إنجازعين یته وأنآثف،كون أيب عليها الترآيز سیعني أن العمل في البلدان التي ینص

. بينها تبعية متبادلة وأنه سيجري رصد التقدم بشكل أوثق وستستنبط الدروس بكل وضوحتربط القضایا التي 
 . والبلدان التي ترد معلومات عنها تاليًا هي البلدان التي ینصب عليها الترآيز
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 للعمالةاسة وطنية  وضع سي :بورآينا فاسو

وقد . في بورآينا فاسووعنصرًا أساسيًا في البرنامج القطري للعمل الالئق للمنظمة تشكل العمالة أولویة وطنية  .٢٤
 استراتيجية من أهداف ورقة لبرنامجه إذ أن تعزیزها یشكل هدفًا صریحًا أساسيوضعها الرئيس آعنصر 

 وقد وضعت خطة عمل وطنية لمتابعة .للمساعدة التنمویةطار عمل األمم المتحدة أهداف إالحد من الفقر و
 .إعالن واجادوجو

طبيعية الموارد لل ضيقة  وهو ذو قاعدة. مليون نسمة١٢ ویبلغ عدد سكانه ،بورآينا فاسو بلد محاط باألرض .٢٥
 -طني  باستخدام خط فقر و-  هذا البلدوقد آانت نسبة الفقراء في.  الصدمات الخارجيةحيالوذو حساسية بالغة 

ویتسم سوق العمل .  في المائة من الفقراء في المناطق الریفية٩٥ حيث یعيش ٢٠٠٣ في المائة في عام ٤٦
وتشكل . إنتاجية اليد العاملةبانخفاض ة من العمالة الناقصة ومرتفعبمشارآة مرتفعة للقوة العاملة وبدرجة 

.  المائة من السكان الذین هم في سن العمل في٨٥ما نسبته  لفرص العملالزراعة القطاع الغالب الذي یقدم 
على  في المائة ومعظم العمالة في المناطق الحضریة هي ٥ إلى أقل من المنظمة فيهوتصل نسبة العمالة 

نسبة منخفضة من القادرین  إذ أن هناك ، وتعتبر نوعية رأس المال البشري فقيرة.منظمةعمالة غير األغلب 
عمل و نجنسيالآما أن قضيتي التفاوت بين . نسب مرتفعة من انتشار األمراض القراءة والكتابة وهناك على

 .  في هذا البلداألطفال هما قضيتان بارزتان

لقد أحرزت بورآينا فاسو استقرارًا في االقتصاد الكلي في غضون السنوات األخيرة على الرغم من البيئة  .٢٦
ة على مستوى منخفض من التضخم المالي من شدیددیة الية والنقمالوقد حافظت السياسات ال. الخارجية المتقلبة

وقد بقي النمو االقتصادي قویًا . ةاألفریقيالجماعة المالية العملة الذي یمثله فرنك صرف خالل تثبيت سعر 
حيال بيد أن حكومة بورآينا فاسو قلقة . ١٩٩٤ في المائة منذ عام ٥٫٦بنسبة وسطيًا  نسبيًا حيث یراوح معدًال

قد و. في غضون السنوات األخيرة  الحد من الفقر بما فيه الكفایةمن النمو االقتصادي المستدام عدم تمكن
ط األساسي ما بين النمو االقتصادي والحد من الفقر، ولذا فإنها ا المحوري للعمالة بصفتها الربأدرآت الدور

ف أفضل أجرًا ودخول تعمل اآلن على وضع سياسات وبرامج لسوق العمل من شأنها أن تؤدي إلى وظائ
 . أعلى

 تعمل منظمة العمل الدولية بشكل وثيق مع وزارة الشباب والعمالة والشرآاء ،وفي هذا السياق بالذات .٢٧
 لجميع ًاوستقدم السياسة المستعرضة رؤیة وإطار. ٢٠٠١االجتماعيين الستعراض سياسة العمالة الوطنية 

 : أهداف استراتيجيةولها أربعة . التدخالت الوطنية في مجال العمالة

  بين سياسة العمالة وغيرها من السياسات الوطنية؛ والمقصود هنا هو إیضاح الروابط التيقامة صلةإ !
وإبراز إسهامها المحتمل ، وآذلك القطاعية، أن تربط بين سياسة العمالة الوطنية والسياسات الكليةینبغي 

 من برنامج العمالة ٤ و١ رئيسيانران الالعنص. (في استحداث فرص العمل وتحسين نوعية الوظائف
 ). العالمي

تعزیز دیناميكيات استحداث فرص العمل؛ ویتصل ذلك باإلجراءات الرامية إلى زیادة الطلب على  !
من شأنها توليد العمالة وتحسين نوعية الوظيفة  ذلك ببعض المؤثرات التي فاستهد، ولذا یتم االوظائف

في المناطق  غير المنظمة عمالةوتبحث قضایا ال. یتم الترویج لهاو التي إما أن تصبح أآثر فاعلية أ
وذلك بشكل رئيسي من خالل التدخالت التي تستهدف المنشآت بالغة الصغر والعمالة الحضریة هنا، 

 ).  من برنامج العمالة العالمي٧ و٥العنصران الرئيسيان (للحساب الخاص 

رمي إلى تي تجراءات المتعلقة بالطلب على الوظائف والتحسين القابلية لالستخدام؛ ویتصل ذلك باإل !
تحسين  و،التدریب المهني أو التقنيعلى سبل الوصول إلى فرص العمل من خالل إدخال التحسينات 

العنصران (القدرات اإلنتاجية للمستخدمين أصًال من أجل توليد دخول مرتفعة ووظائف إضافية 
 ). المي العةلا من برنامج العم٦ و٢الرئيسيان 

سوق العمل باعث الرئيسي لذلك هو التحكم بإدخال تحسينات على تنظيم سوق العمل وسير عمله؛ وال !
یأخذ العمل الالئق لكي العمل وفرص دورًا أآثر إیجابية في الوصول إلى تحكمًا أفضل من أجل إعطائه 

 ).  العالميةلا من برنامج العم٧العنصر الرئيسي  (بعين االعتبار

اغة سياسة العمالة الجدیدة هذه على المشارآة حيث تجرى مشاورات رسمية وغير رسمية مع وتقوم صي .٢٨
 باالستناد إلى مدخالت من جميع -وستكون هناك .  أصحاب العمل ونقابات العمالاتالوزارات التقنية ورابط
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سبتمبر / شهر أیلولصيغة نهائية لسياسة العمالة الوطنية مصحوبة بخطة عمل لتنفيذها في نهایة  -الفاعلين 
ومن ثم سيقدم . ٢٠٠٦أآتوبر /  تشرین األول٢٦ثالثية في یوم تفصيلية ویخطط لتنظيم حلقة دراسية . ٢٠٠٦

 ٢٠٠٦نوفمبر /  تشرین الثاني١٥سياسة هذه إلى الحكومة للمصادقة عليها في الوزیر الشباب والعمالة وثيقة 
 .٢٠٠٧ینایر / آانون الثاني بشهر اًءدتبامن أجل الشروع في التنفيذ في فترة مبكرة 

. ماسك تدخالت السياسة في مجال العمالةتتحسين ویتمثل هدف منظمة العمل الدولية في بورآينا فاسو في  .٢٩
و واألهداف جادوج السياسة مع أوراق استراتيجية الحد من الفقر وخطة عمل واكماسولذا یتم الترآيز على ت

وتبذل الجهود للدمج بين . ن وبرنامج الرئيسر وزراء المالية األفریقيياإلنمائية لأللفية واستنتاجات مؤتم
 وهي الطریقة الوحيدة التي ،خطة العمل ذات األولویة ألوراق استراتيجيات الحد من الفقرواالستراتيجية 

ولذا فقد شجعت منظمة العمل الدولية التعاون بين وزارة الشباب . یمكن أن تمول بها هذه االستراتيجية
والعمالة، ووزارة االقتصاد والتنمية المسؤولة عن صياغة خطة العمل ذات األولویة ألوراق استراتيجية الحد 

 هذا حقيق ووزارة المالية المسؤولة عن تمویل القضایا المتعلقة بورقات استراتيجية الحد من الفقر لت،من الفقر
 .  بالقضایا الخطرةن واعية وعيًا جيدًااآل وهي ،ي جميع األطراف رغبتها في العمل معًادوتب. الهدف

آما أن منظمة العمل الدولية تعمل مع البنك الدولي لضمان اإلدماج الشامل للعمالة في خطة العمل ذات  .٣٠
وقد قدمت مدخالت وآذلك تعليقات مسهبة بشأن ورقة استعراض . األولویة لورقات استراتيجية الحد من الفقر

 بشأنوومع أنه ال تزال هناك خالفات هامة بشأن عدد من القضایا . الدوليسوق العمل التي وضعها البنك 
 قضایا سوق العمل، بقي التعاون مستمرًا في محاولة حيالالنهج المختلفة لمنظمة العمل الدولية والبنك الدولي 

 حقيقتلحل هذه القضایا وبحيث یمكن الوصول إلى مجموعة متسقة من سياسات العمالة وسوق العمل من أجل 
وقد عملت منظمة العمل الدولية أیضًا بشكل وثيق مع . هدف العمالة في ورقات استراتيجية الحد من الفقر

ي ذ ال٢٠١٠-٢٠٠٦برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لصياغة إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة التنمویة للفترة 
 مفصلة بشأن سياسات مشروعولية وثيقة وقد صاغت منظمة العمل الد. یشكل تعزیز العمالة أحد أهدافه

 . لوثيقةاذه ه  والعمل قائم على قدم وساق لتنفيذ،العمالة والتدریب

ورقات استراتيجية القادمة لجولة الفي  أآبرأهمية ینبغي أن تأخذ العمالة  ،مع صياغة سياسة العمالة الوطنيةو .٣١
 . من حيث األهداف وآثافة التدخالت الحد من الفقر

 الستخداملوبرنامج عمل للعمالة طارئ  برنامج :ليبيریا

 ا عامًا من الصراع، فإنه ینظر إلى العمالة فيها على أنه١٤ دیمقراطيتها األولى بعد عيشنظرًا إلى أن ليبيریا ت .٣٢
فبعد أن آانت . حجر األساس األآثر أهمية في إحراز التنمية االجتماعية والنمو االقتصادي واألمن البشري

 في المائة من السكان دون ٧٥ متوسط قبل الصراع، أصبحت اآلن بعد الصراع دولة یعيش فيها لدخقطرًا ذا 
 وهو دوالر أمریكي واحد في اليوم، في حين یعيش نصف السكان بأقل من نصف دوالر أمریكي ،خط الفقر
الجزء األآبر من  وال سيما للشباب الذین یشكلون - لوظائفالفوري لستحداث االولذا فإن .  الواحدفي اليوم

 الستراتيجية أساسي هو عنصر -ن يسابقالن يمحاربمن الكثير من األحيان الالعمل وهم في الباطلين عن 
آما أنه یشكل محور البرنامج القطري للعمل الالئق الذي ینتظر أن یأخذ شكله الكامل في غضون . االنتعاش

 .  يين مشارآة فعالة فيهالسنوات القادمة مع مشارآة الحكومة والشرآاء االجتماع

استراتيجية واضحة للعمالة تقوم على إطار السياسة  - بمساعدة منظمة العمل الدولية - وقد أقامت الحكومة .٣٣
استراتيجية نطلق  وت.١١"الرؤیة" في وثيقة تم تبيانه فيهاالستراتيجي لبرنامج العمالة العالمي بالشكل الذي 

وهي تجمع بين تدابير . نهج مرحلي ومتكاملمنطلق ، من ٢٠٠٦ هیولي/ الحكومة، التي استهلت في تموز
اتية على المدى المتوسط من شأنها توليد و مع إقامة بيئة اقتصادیة م،قصيرة األمد الستحداث وظائف فوریة
 خمس - بطریقة متكاملة - هذه االستراتيجية برزولهذه الغایة ت. العمالة المستدیمة والمنتجة في آن واحد

تحسين )  ٢(النهوض بالعمالة في استثمارات األشغال العامة؛ )  ١( رئيسية تهدف على التوالي إلى مبادرات
نظام التعليم في  والتصدي لمواطن النقص العامة ، ال سيما للشابات والشباب،مستوى توفير خدمات التدریب

المنشآت قطاع والنهوض بالعمل على تيسير رفع مستوى االقتصاد غير المنظم )  ٣(والتدریب المهنيين؛ 
تعزیز الموازنة بين العرض والطلب في سوق العمل من خالل )  ٤(الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات؛ 

 

يریا وبرنامج عمل االستخدام البرنامج الطارئ للعمالة لليب:    أنظر حكومة ليبيریا، استراتيجية العمالة للعمل الالئق في ليبيریا 11
أعد بمساعدة مكتب العمل الدولي ویستند إلى مشاورات عقدت في حلقة عملية في جنيف ومنروفيا . (٢٠٠٦في ليبيریا، منروفيا، 

 ). ٢٠٠٦یونيه / في حزیران
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 ووضع نظام معلومات لسوق العمل من أجل تحليل المستجدات في سوق العمل ورصدها؛ ،خدمات العمالة
 . االجتماعي وتقویة إدارة العملتعزیز الحوار )  ٥(

 آتدبير قصير األمد باتجاه تنفيذ -لعمالة لليبيریا ًا طارئًا لحكومة بدعم من منظمة العمل الدولية برنامجوتنفذ ال .٣٤
آما تدعم منظمة العمل الدولية الحكومة في وضع برنامج وطني لألشغال العامة لألشهر . هذه االستراتيجية

 الذي ،وسيعود هذا البرنامج. خالل المانحين ویمول هذا البرنامج محليًا ومن ،الستة إلى اإلثني عشر القادمة
وفي هذا . على الشباب بشكل خاص، بالنفع )لمدة وسطية هي ستة أشهر( وظيفة ٧٠٠٠٠یهدف إلى استحداث 

وتعمل هذه الوحدة . لعمالة لليبيریا أیضًا بدعم منظمة العمل الدوليةلطارئ لبرنامج اة للحدوالسياق أقيمت 
 وهي مسؤولة عن ،د أنها تعمل بتنسيق وثيق مع الوزارات األخرى ذات الصلةالعمل بيتحت قيادة وزارة 

ستحداث الوظائف والوصول إلى الحد األقصى الستحداث فرص العمل الرامية التدابير الضمان التنسيق بين 
البرامج المختلفة وتكامل تعزیز تخطيط عن  و،في مشاریع الهيكل األساسي وغير ذلك من برامج االستثمار

وستشارك الهياآل المحلية مشارآة وثيقة إذ أن تنفيذ هذه االستراتيجية سيتم على . الستحداث فرص العمل
 . الصعيد المحلي بالدرجة األولى

المؤقتة للحد من ستراتيجية االالخاصة بالعمالة في ورقات الطارئة والمتوسطة المدى لقد أدمجت التدابير  .٣٥
. ١٢أعده مكتب العمل الدولي للحكومة" الخروج من الفقر"نوان  والتي خصص لها فصل منفصل بع،الفقر
أن یكون ، في حين ینبغي  ویقر بأنه،الوضع الكلي والميزني القائمفي إطار  هذا الفصل وضع العمالة بحثوی

القطاع الخاص على المدى المتوسط هو المحرك الرئيسي الستحداث الوظائف، فإنه ال بد من أن یلعب القطاع 
سترتيجية االوسيضمن إدماج قضایا العمالة في ورقات . ورًا هامًا في توليد العمالة في القریب العاجلالعام د
 مساعدة المانحين الستحداث فرص العمل جزءًا ال یتجزأ من استراتيجية الحد أن تكونلحد من الفقر المؤقتة ل
 . من الفقر

 منتدى العمالة والمهارات : باآستان

مل الدولية الدعم للحكومة والشرآاء االجتماعيين على مدى السنوات الماضية في إطار لقد قدمت منظمة الع .٣٦
 اتفي وضع استراتيجية عمالة متكاملة تم إبرازها في ورق، وذلك عملية تنفيذ برنامج العمالة العالمي

 ). ٢٠١٠-٢٠٠٥(استراتيجية الحد من الفقر واإلطار التنموي المتوسط األجل 

إلى المنتدى الثالثي للعمالة والمهارات في الباآستان الذي نظم بشكل مشترك ما بين وزارة وال بد من النظر  .٣٧
، ٢٠٠٦أبریل / العمل والقوة العاملة والباآستانيين في الخارج ومنظمة العمل الدولية في إسالم أباد في نيسان

حيث آان التي تواجه هذا البلد،  فقد تصدى هذا المنتدى لبعض التحدیات الجدیدة. على أنه جزء من هذه العملية
وفي حين أن النمو . االقتصاد یولد معدالت نمو اقتصادي مرتفعة في غضون السنوات الثالث األخيرة

االقتصادي أسفر عن الحد من الفقر والبطالة، فإن هناك شاغًال متناميًا حيال نوعية الوظائف الجدیدة التي تم 
 وال سيما في قطاع الصناعة ، الجدیدة التي تحد من النمو المستقبلينقص في المهاراتالاستحداثها ومواطن 
 . قدرة التنافسية للقطر في االقتصاد العالمي وتحد من ال،التحویلية والتصدیر

التي عاملة القوة تنمية الشدد فخامة رئيس وزراء باآستان السيد شوآت عزیز في خطابه االفتتاحي على أهمية  .٣٨
ن حكومته تعطي أولویة رفيعة لهذا إوقال . نافسية مرتفعة لمواجهة تحدیات العولمةتتمتع بمهارات وقدرة ت

 آجزء من ،وقد طلب مساعدة منظمة العمل الدولية في هذا المسعى. الذي تم إهماله في الماضيوضوع الم
عليم والتدریب  وال سيما للجنة التقنية الوطنية المشكلة حدیثًا للت،البرنامج القطري للعمل الالئق لباآستان

أن  على أنه، على الرغم من ، رئيس اتحاد أصحاب العمل في الباآستان،وشدد السيد أشرف تباني. المهني
 تشكل قضية ال تزالاتجاهات العمالة وسوق العمل األخيرة أشارت إلى انخفاض البطالة، إال أن البطالة 

وقال إن اتحاده .  للقلقًا موطنالتخصيصعلى وجه  آما أن بطالة الشباب تشكل ،ملموسة على نطاق واسع
یلتزم التزامًا آامًال بجميع سياسات وبرامج الحكومة التي تسعى لتعزیز العمالة الالئقة وتنمية المهارات التقنية 

 األمين العام، اتحاد عمال الباآستان، التماسًا حارًا إلى رئيس ،وقد قدم السيد أحمد خورشيد. والتعليم المهني

 

 . ٢٠٠٦یوليه /  تموز١٣، )مشروع(   جمهوریة ليبيریا، االستراتيجية المؤقتة للحد من الفقر  12
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لحمایة أجور العمال في مواجهة التضخم المالي المرتفع وتوفير ظروف عمل محسنة وتقدیم إعانات الوزراء 
 . ١٣أعلى للرعایة االجتماعية

اإلطار االستراتيجي لبرنامج باالستناد إلى أعدت منظمة العمل الدولية ورقة معلومات أساسية وشاملة للمنتدى  .٣٩
لتطورات الكلية والسياسات القطاعية مع آخر المستجدات في  الروابط ما بين اتحللحيث العمالة العالمي 

 الذي غطى قضایا أساسية بشأن العمالة والمهارات ،وقد خرج هذا المنتدى. ١٤ميدان العمالة وسوق العمل
 بعدد من ، من خالل تنمية المهارات، قضایا الجنسين والحد من الفقرإدماجبما في ذلك ، وسوق العمل

 من قبل وزارة العمل ومنظمة العمل بشكل مشترك  ومن ثم ترجمت هذه التوصيات.التوصيات الملموسة
 .  إلى خطة عملالدولية

 التي تقوم على ورقة معلومات أساسية شاملة وجوهریة أعدها مكتب العمل الدولي ،وتغطي خطة العمل .٤٠
 :  التالية المجاالت- استخدام إطار استراتيجية برنامج العمالة العالمي عن طریق -للمنتدى 

لتدریب والتعليم الوطنية للجنة الویشتمل ذلك على دعم : تقویة الكفاءات المهنية والتقنية للقوى العاملة !
 وإقامة معایير ،لطلبموجهة ل تنمویة وطنية للمهارات ةوضع استراتيجيلالمهنيين المشكلة حدیثًا 

وذلك من خالل أمور من بينها  ،ناعيةللمهارات ونظام للشهادات واالعتماد وتعزیز تدریب التلمذة الص
 من ٦العنصر الرئيسي (منهجية التدریب من أجل التمكين االقتصادي للسكان الریفيين مستوى رفع 

 ). العمالة العالميبرنامج 

ویشتمل : تسریع عجلة العمالة والدخول ونمو اإلنتاجية من أجل استحداث العمل الالئق والحد من الفقر !
" مثلثات نمو"حفز النمو في القطاعات ذات القدرة العالية على استيعاب العمال، وإقامة على تدابير لذلك 

من خالل المجموعات الریفية وتحليل وإقامة روابط ما بين النمو والعمالة والفقر وتعزیز قدرات لجنة 
 من برنامج ١٠ و٤العنصران الرئيسيان (لنمو عمالة الناشئة عن ارصد وتحليل آثافة المن أجل التخطيط 

 ). العمالة العالمي

من ویشتمل ذلك على تحليل سوق العمل : نشر المعلومات عنهمارصد العمالة وسوق العمل وتحليلهما و !
دعم تنفيذ استراتيجية العمالة في البرامج القطریة للعمل الالئق، وإطار التنمية المتوسط األجل أجل 

 من برنامج العمالة ٧العنصر الرئيسي ( ثانيًا - روأوراق استراتيجيات الحد من الفق) ٢٠١٠-٢٠٠٥(
 ). العالمي

 إعادة  بسببوتشتمل على تدابير إعادة استيعاب منتجة للعمال المسرحين: سياسات سوق العمل النشطة !
الهيكلة وخصخصة المنشآت المملوآة للدولة، وتطویر خدمات عمالة عامة وتقدیم الدعم لتنمية روح 

 ).  من برنامج العمالة العالمي٧ و٥العنصران الرئيسيان (لنساء تنظيم المشاریع لدى ا

ویغطي استعراض الحدود الدنيا : فعال ومنصف وقائم على الحقوق لسوق العملتنظيمي وضع إطار  !
برنامج العمالة من  ٧العنصر الرئيسي (لعمال الریفيين من أجل تغطية ا هلألجور واقتراح توسيع نطاق

 ). العالمي

 عمالة الشباب -ثانيًا 
سبل استنتاجات بشأن تعزیز "ه االستراتيجي المحدد في سيتبع العمل في هذا المجال ذي األولویة التوّج .٤١

وسيكون هناك ترآيز . ٢٠٠٥مؤتمر العمل الدولي لعام تي اعتمدها ال" لشباب إلى العمل الالئقوصول ا
تنفيذها واستمرار لعمالة الشباب وخاص على دعم البلدان والهيئات المكونة في وضع خطط عمل وطنية 

 . شبكة عمالة الشبابفي منظمة العمل الدولية مشارآة 

 

  من الجدیر أن یذآر هنا بأن الحكومة أعلنت زیادة آبيرة في الحد األدنى لألجر وآذلك عددًا من التدابير لتعزیز إعانات   13
 . ٢٠٠٦یونيه / في الميزانية السنویة الصادرة في حزیران الرعایة االجتماعية للعمال

الروابط المتبادلة مع السياسات الكلية : اسات سوق العمل باآستان وسي-، استراتيجيات العمالة )٢٠٠٦(   مكتب العمل الدولي  14
 . والقطاعية، مكتب العمل الدولي، إسالم آباد
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یقدم تقریر مفصل عن عمالة الشباب بشكل منفصل إلى اللجنة في هذه الدورة، ویشتمل هذا التقریر على آخر  .٤٢
بشكل منتظم لمقبلة ستقدم  بيد أن تقاریر التنفيذ ا،وال یتم التعرض لهذه األنشطة هنا. ١٥مستجدات هذه األنشطة

من ًا ، بما في ذلك األعمال التي تعد جزءالشباب الةآخر المستجدات في أعمال منظمة العمل الدولية بشأن عم
 . شبكة عمالة الشباب

 االقتصاد غير المنظم -ثالثًا 
م الذي اعتمده القرار المتعلق بالعمل الالئق واالقتصاد غير المنظبمتابعة في هذا المجال قوم األنشطة ست .٤٣

 وستدار األعمال التي یجري القيام بها في إطار المبادرة الدولية لالقتصاد ،٢٠٠٢مؤتمر العمل الدولي عام 
هدف ت ي وه، العمالة والحمایة االجتماعية بشكل مشتركيغير المنظم في فترة السنتين الحالية من قبل قطاع

وسيقدم .  الوحدات التقنية والميدانية لمنظمة العمل الدولية األعمال التي یجري القيام بها في جميعنسيقإلى ت
ولذا فإنه . ٢٠٠٧مارس / تقریر مفصل إلى لجنة العمالة والسياسة االجتماعية في دورتها التي تعقد في آذار

تجدات فيما یتصل بالتقدم سوستحتوي التقاریر المقبلة على معلومات بشأن آخر الم. یتم التعرض لذلك هنا ال
 . حرزالم

 افریقيألتلبية االحتياجات الخاصة  -رابعًا 

 فریقيألاالستثنائية لالتحاد امتابعة القمة 

فریقيا لمتابعة خطة عمل القمة االستثنائية لالتحاد أفي أعمال منظمة العمل الدولية في أولویة خاصة تعطى  .٤٤
ثيقة ما بين الهيكل الميداني في وقد أسفرت األعمال الو. ٢٠٠٤األفریقي لتعزیز العمالة والحد من الفقر، 

أفریقيا والمقر الرئيسي عن التحضير إلطار تشغيلي لربط األنشطة التي تدعمها منظمة العمل الدولية بكل 
وسيجري تحدیث هذه الخطة بشكل منتظم . فریقيألحد عشر لخطة عمل قمة االتحاد األ من المجاالت امجال

 . قة بمتابعة القمةواستخدامها آأساس لرفع التقاریر المتعل

قدم المكتب في تقریره عن آخر مستجدات تنفيذ برنامج العمالة العالمي تفصيالت عن الدعم الذي قدم لخطة  .٤٥
ة ـاألولویموطن (عمالة الشباب : بمجاالت األولویة الخاصة، وهيمن حيث عالقتها فریقي ألعمل االتحاد ا

موطن (نظام محسن لمعلومات سوق العمل ؛ )٣ولویة موطن األ(؛ روح تنظيم المشاریع لدى النساء )١رقم 
وفي تقریر آخر ). ١٠موطن األولویة (في وضع السياسات عنصرًا أساسيًا ؛ جعل العمالة )٥األولویة 

 تعزیز القطاع الزراعي والتنمية الریفية، :المستجدات هذا، یتم التعرض لموطنين من مواطن األولویة هما
موطن األولویة (ة من أجل األمن الغذائي، وتطویر الهيكل األساسي الخاص بالدعم واإلدارة المستدامة للبيئ

من فرص العمل لتوليد الوظائف ولتخصيص الموارد إمكانيات آبيرة ؛ واستخدام قطاعات أساسية تتمتع ب)٢
ل الدولية تصل باألعمال اإلضافية بشأن الدعم الذي تقدمه منظمة العمیأما ما . )٧موطن األولویة (الكافية 

تقریر المدیر العام الذي یقدم لالجتماع إطار  فسيجري القيام بها في ،لتنفيذ خطة عمل االتحاد اإلفریقي
 . ٢٠٠٧فریقي الذي سيعقد في عام ألاإلقليمي ا

 ملحةفریقيا مستخدمون في المجاالت الریفية، فإن هناك حاجة أنظرًا إلى أن أغلبية السكان العاملين في و .٤٦
تعاونيات یشكل دعم الو. ليد العاملة المنتجة في هذا القطاع من أجل تخفيف حدة الفقراتاجية واستيعاب لزیادة إن

منظمة لهذا ال آبير من برنامج دعم ًاجزءفي منظمة العمل الدولية برامج االستثماریة آثيفة العمالة دعم الو
لدى المجموعات وح تنظيم المشاریع على تعزیز العمل للحساب الخاص وردعم التعاونيات ویشتمل . القطاع

) والكفاح ضد الفقر/ مشروع القوة(من خالل التعاونيات في المناطق الریفية في السنغال ومالي وموریتانيا 
برنامج (وبوروندي ) ممول من مصرف التنمية اإلفریقي( في تشاد واالئتمانات االدخارومن خالل تعاونيات 
بناء وصيانة ( من أثيوبيا وليسوتو آالدعم البرامج االستثماریة آثيفة العمالة ویغطي ). األمم المتحدة اإلنمائي

مجتمع قائم على البرنامج هيكل أساسي آثيف العمالة (، والصومال )الطرق الریفية المرتكز على اليد العاملة
 ). بناء الطاقات والمؤسسات(وزامبيا ) مانحين متعددینالمحلي وممول من 
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الدعم التي تتمتع بطاقات استخدام مرتفعة وتقدیم تحدید القطاعات الرئيسية د إلى نظر بشكل متزایوی .٤٧
فریقيا أ ال في ،في استراتيجية العمالةأساسي  على أنه عنصر ، مع ضمان آفاءتها وقدرتها التنافسية،لتطویرها

مية المنشآت الصغيرة ویترآز دعم منظمة العمل الدولية لذلك على تن. وحدها وإنما في معظم البلدان النامية
ویشتمل األول على أنشطة . وبالغة الصغر وزیادة آثافة العمالة في خطط تطویر الهيكل األساسي للقطاع العام

 وجنوب )نهّسبرنامج باشر مشروعك وح (فریقيا الناطقة بالفرنسيةأالمغرب، ولمنطقة على الصعيد اإلقليمي 
 طویرت(وغرب أفریقيا ) نه وآيف توسع نطاق مشروعكباشر مشروعك وحس: البرنامجان(فریقيا أشرق و

، )التمویل الصغير جدًا(ویشمل ذلك على الصعيد الوطني بوروندي ).  على المنشأةقائمةالقدرة التنافسية ال
، )منشآتخدمات معلومات ال(أوغندا و، )دارة النفایاتتولي المنشآت إل الخاصة ل-الشراآة العامة (والصومال 

وتغطي ). خدمات األعمال وصناعة البناء(، وزامبيا )صغاراللمقاولين لتأمينات صغيرة  (وبورآينا فاسو
تقدم تقييمات لالستثمارات القطاعية وبناء التي األنشطة الرئيسية األخرى برامج استثمار للهياآل آثيفة العمالة 

یقيا، رواندا، زامبيا، أثيوبيا، بوروندي، جمهوریة تنزانيا المتحدة، جنوب أفر (طاقات القطاع الخاص
ليسوتو، مالي، مدغشقر، مالوي، موریتانيا، زمبابوي، السنغال، السودان، الصومال، الكاميرون، الكونغو، 

   .١٦)موزامبي، ناميبيا

 مؤتمر الوزراء األفریقيين للشؤون المالية 
 والتخطيط والتنمية االقتصادیة 

و، جادوجاوالتخطيط والتنمية االقتصادیة، الذي عقد في و مؤتمر الوزراء األفریقيين للشؤون المالية عالج .٤٨
وقد شارآت منظمة العمل الدولية . التصدي لتحدي العمالة في أفریقيا، قضية ٢٠٠٦مایو /  أیار١٥-١٠

وقدمت المساعدة التقنية للجنة االقتصادیة ألفریقيا في آل من اجتماع لجنة الخبراء الذي سبق المؤتمر وفي 
 . بشأن وثيقة المعلومات األساسية التي أعدت للمؤتمر وقدمت تعليقات مفصلة ،يالمؤتمر الوزار

في حين و. و والصعاب التي تمت مواجهتهاجادوجامنذ قمة والمستهلة استعرضت الوفود الوزاریة المبادرات  .٤٩
يجيات التنمية التنفيذ حتى اآلن وعدم إدماج العمالة بالشكل الكافي في استراتالنقص في عبروا عن قلقهم حيال 
ة والمؤسسية وقدموا عددًا من المقترحات لتحسين ماليالقدرات البشریة والنقص في الوطنية، أقروا بال

 . استراتيجيات التنفيذ على جميع المستویات والتعجيل بها

وقد شملت هذه المقترحات الواردة في البيان الوزاري الذي اعتمده المؤتمر ضرورة إدماج هدف العمالة  .٥٠
تيجية الحد من الفقر وتنفيذها ورصدها، بحيث تدمج معایير الئقة في تصميم الجيل الثاني من أوراق استراال

من ستحداث فرص العمل الالعمالة في سياسات تعزیز االستثمار ویقر بالهدف الهام للحكومة والقطاع العام 
ظم معلومات وإحصاءات دقيقة لرصد  جنبًا إلى جنب مع تطویر ن،تحسين نوعية اإلدارة المالية العامةأجل 

وأقر البيان الوزاري بالدور والمسؤولية المتناميين للقطاع الخاص في توليد فرص العمل . أثر هذه السياسات
والدور المرآزي للدولة في استحداث بيئة مواتية من خالل تدابير تشمل إدخال التحسينات على الهيكل 

 .  الخاصة في تنمية المهارات-الشراآات العامة تعزیز  خالل األساسي وإلغاء اللوائح المكلفة ومن

ودعا البيان أیضًا إلى إنشاء منتدى عمالة إقليمي آمرفق للموارد من أجل المساعدة على تطویر القدرات  .٥١
اللجنة االقتصادیة ألفریقيا بشكل مشترك من قبل وسيدار هذا المنتدى . وتيسير تقاسم الخبرات بين البلدان

 وستكون هذه المبادرة بمثابة إسهام هام في تلبية ، العمل الدولية وغير ذلك من المؤسسات اإلقليميةومنظمة
وقد شرعت منظمة العمل الدولية في إجراء مناقشات مع اللجنة االقتصادیة . فریقياألاالحتياجات الخاصة 

 . ألفریقيا بشأن تنظيم هذا المنتدى

 

:    لالطالع على تحليل معمق لبرنامج من برامج منظمة العمل الدولية االستثماریة آثيفة العمالة انظر الوثيقة 16
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 لتمكينها ل الدولية تقویة القدرات التقنية لمنظمة العم
 الحتياجات الخاصة ألفریقياا ةتلبيمن 

لتقدیم الدعم للجهود على مستوى القارة الالزمة وتوخيًا لتقویة القدرات التقنية واإلداریة لمنظمة العمل الدولية  .٥٢
 ، شرع قطاع العمالة في عدد منوعلى المستویين اإلقليمي والوطني لتلبية االحتياجات الخاصة ألفریقيا

، بشكل ٢٠٠٦یونيه /  حزیران٢٨ -٢٧في داآار خالل الفترة   على حلقة عملية نظمتتشتملاالخطوات التي 
 من قبل قطاع العمالة والمكتب اإلقليمي ألفریقيا مع متخصصي منظمة العمل الدولية في شؤون مشترك

 . العمالة في أفریقيا

اشتملت هذه الخطوات على إعداد مصفوفة لتعزیز و. وقد اتخذ عدد من الخطوات الملموسة في هذا االجتماع .٥٣
تنفيذ  والروابط ما بين البرامج القطریة للعمل الالئق وخطة عمل قمة االتحاد األفریقي واستراتيجية تواصلال

 مما یؤدي إلى وجود تآزر وتالحم في الدعم التقني ،"الرؤیة" آما ُبين ذلك في وثيقة ،برنامج العمالة العالمي
 من ، وذلكضمن حدود الموارد البشریة والماليةالتوقعات المتزایدة  الطلب المتصاعد وأجل تدّبرمن المقدم 

والتصدي ات، سئل المتعلقة بالسيارساال خالل البرمجة والتنفيذ المشترآين وتعزیز قاعدة المعارف وتشذیب
 .  طرائق العمل مع الشرآاء االجتماعيين بشكل مشتركعزیزتحدي حشد الموارد وتل

 االستنتاجات
 في ترجمة - بصفته دعامة العمالة في العمل الالئق -یتمثل أحد األهداف الرئيسية لبرنامج العمالة العالمي  .٥٤

التي قدمت في غضون السنوات األخيرة في المنتدیات الدولية وعلى المستوى الوطني إلى العدیدة االلتزامات 
جعل العمالة الكاملة والمنتجة والعمل في  و،ي القاسيسياسات وإجراءات ملموسة تستجيب للواقع االقتصاد

التي قوبلت بدعم " الرؤیة"وما وثيقة . أو استراتيجية تنمویة/ والالئق سياسات اجتماعية واقتصادیة مرآزیة
 إطار استراتيجي لبرنامج سوى ٢٠٠٦مارس / آبير في لجنة العمالة والسياسة االجتماعية في دورة آذار

 .  هذا الهدفحقيق لتالعمالة العالمي

أن تدمج أو تعزز بدرجة أآبر یمكن  والتي ،اشتملت بعض الدروس الرئيسية التي برزت من هذا االستعراض .٥٥
 :  على األمور التالية، العمالة العالميبرنامج في استراتيجية تنفيذ 

 نمو زیادةات ل لصياغة سياسيةتوجيهمبادئ تنامي اإلدراك بالحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة وتوفير  !
وینعكس ذلك بشكل قوي ( وتقييم أثرها على جميع المستویات ذه السياساته العمالة والعمل الالئق وتنفيذ

، ومؤتمر الوزراء ٢٠٠٦ هیولي/ في الجزء الرفيع المستوى من المجلس االقتصادي واالجتماعي، تموز
، واالجتماعين اإلقليميين ٢٠٠٦مایو / اراألفریقيين للشؤون المالية والتخطيط والتنمية االقتصادیة، أی
 ؛ )لمنظمة العمل الدولية في األمریكتين وفي آسيا والمحيط الهادئ

م وتقاسم الخبرات من االستعراضات القطریة لسياسات العمالة التي یجري وضعها بدعم من منظمة تعّل !
شرق أوروبا من أجل وضع  االجتماعيين في بلدان جنوب شرآاءالعمل الدولية وبمشارآة فعالة من ال

 وتنفيذ استراتيجية متماسكة ومتكاملة للعمالة؛ 

 قضایا المعوقين بعد اعتماد معاهدة دولية إلنهاء التمييز ضد المعوقين وحمایة إلدماجزیادة الجهود  !
 حقوقهم في التمتع بظروف عمل منصفة ومواتية؛ 

 بر لزیادة اإلنتاجية والدخول في القطاع الزراعيبرنامج العمالة العالمي أهمية أآاإلطار السياسي لإیالء  !
 لناس في العالم النامي؛ من احيث تعمل األغلبية الساحقة 

لليد العالي القيام بأعمال تحليلية في إطار برنامج العمالة العالمي لتحدید نمو القطاعات ذات االستيعاب  !
  التنافسية؛ ة وتتمتع بالقدرمربحة ومع القدرة على استحداث وظائف منتجةوحفز هذا النمو، العاملة 

ألزمات أو التي العدد الكبير من البلدان المتأثرة بإلى ا نظرًا ،االستمرار في إعطاء أولویة رفيعة للعمل !
وذلك بإدماج أهداف العمالة والعمل الالئق في برامج اإلنعاش وإعادة اإلعمار أزمات، خرجت لتوها من 

 .العائدة لها
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 آما تبين ذلك الخبرات القطریة  إلى حد آبير، المشاآل والقيود والتحدیات التي تتم مجابهتها، تتباینوبالتالي .٥٦
السياسات المالئمة التي یتعين باین في وضع هناك تسيكون دمة في هذا التقریر المحدث، وبالتالي المق

بالصورة المناسبة لكل وضع  ًاوال بد من أن یكون اإلطار التشغيلي لبرنامج العمالة العالمي مكيف. استنباطها
 ویستدعي ذلك أمورًا من .، ویكون بمثابة عنصر أساسي في البرامج القطریة للعمل الالئقمن هذه األوضاع

أن یقدمه  وهو األمر الذي یحاول المكتب ،الحكمالتحليل وبينها درجة عالية من الكفاءات التقنية والقدرة على 
 یكون ذلك هو المعيار الذي یحكم به على األداء لدى تقييم تنفيذ ویجب أن. على الدوام آجزء من خدماته

 . التي یقدمها" والقيمة المضافة"برنامج العمالة العالمي 

 
 

  .٢٠٠٦أآتوبر /  تشرین األول٩جنيف، 
 

  .   مقدم للمناقشة واالسترشاد
 
 


