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  مكتب العمل الدولي GB.298/ESP/1: الوثيقة
 ٢٩٨  :الدورة

اإلدارة مجلس   ٢٠٠٧مارس / آذارجنيف، 

ESP لجنة العمالة والسياسة االجتماعية 

لالطالع  

 

 األعمال جدول من األول البند

  آخر المستجدات :تنفيذ برنامج العمالة العالمي
 )العروض القطریة(

األول یعرض . نئيى جزینقسم هذا التقریر الدوري بشأن آخر المستجدات عن تنفيذ برنامج العمالة العالمي إل .١
العمالة والسياسة االجتماعية المنعقدة في  لجنةالطرائق الخاصة بالعروض القطریة آما ُنوقشت خالل دورة 

في العرضين القطریين بعها آبار صناع السياسات والشرآاء االجتماعيون  والتي سيت٢٠٠٦١مارس  /آذار
أما الجزء الثاني، فيقدم من أجل االطالع آخر . ٢٠٠٧مارس  /في دورة آذاربشأن بورآينا فاسو وباآستان 

نوفمبر  /المستجدات عن تنفيذ برنامج العمالة العالمي باالستناد إلى الشكل نفسه المعتمد في تشرین الثاني
٢٠٠٦٢. 

 العروض القطریة -أوًال 
شرة في مجال استحداث العمالة والسياسة االجتماعية بأن تستمع إلى التجارب القطریة مبا لجنةبناًء على طلب  .٢

استراتيجيات التنمية الوطنية، قدم آبار صناع السياسات وممثلو أصحاب العمل والعمال من األرجنتين وغانا 
 .٢٠٠٥نوفمبر  / وفي تشرین الثاني٢٠٠٥مارس  /والفلبين عروًضا إلى اللجنة في آذار

فترة بلدین آل (ة البلدان المختارة مكتب أن یواصل دعوال، طلبت اللجنة إلى ٢٠٠٦مارس  /وفي دورة آذار .٣
لتقاسم تجاربها فيما یخص رسم وتنفيذ سياسات العمالة وتحدید مدى استخدام ُنهج منظمة العمل الدولية ) سنتين

والحظت .  بعضها البعضتجاربالستفادة من ومبادئها التوجيهية وأدواتها وتعریف الممارسات الجيدة وا
طریة الثالثية تشدد بوضوح، عند تقدیم عروضها، على الدعم الذي تلقته من اللجنة بشكل خاص أن الوفود الق

الخدمات االستشاریة التقنية للمنظمة في مجال رسم وتنفيذ سياسات العمالة وآيف ساهم إطار برنامج العمالة 
 . العالمي في هذا المجال

العمالة  لجنةن الثالثيون مع وفي المستقبل سيتم أیضا تقاسم العرض القطري المزمع أن یقدمه الممثلو .٤
فاسو وباآستان من خالل موقع مجلس اإلدارة على   في حالة بورآينا-والسياسة االجتماعية قبل تقدیمه

 .اإلنترنت

آما طلبت اللجنة إلى المكتب إعداد مبادئ توجيهية وقائمة باألسئلة األساسية من أجل مساعدة الوفود القطریة  .٥
 وترد هذه المبادئ التوجيهية المقترحة، التي تم تقاسمها مع الهيئات المكونة .في صياغة الوثائق والعروض

 .فاسو وباآستان، في الملحق الثالثية في بورآينا
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 آخر المستجدات بشأن تنفيذ برنامج
 العمالة العالمي

 على الصعيد العالمي )أ(

 موجز بشأن اتجاهات العمالة العالمية "١"
  ٢٠٠٧  في سنة 

وآما .  الخامسة على التوالي التي تنشر فيها منظمة العمل الدولية تقریر اتجاهات العمالة العالميةهذه هي السنة .٦
آخر المستجدات بشأن أهم تطورات سوق العمل العالمية إلى ٣هو الحال في السنوات األخرى، یقدم التقریر

 . ویقيمها في سياق اتجاهات ذات أمد أطول٢٠٠٦جانب بيانات سنة 

 ٢٠٠٦سنة في  العالمي لناتج المحلي اإلجمالي التقریر، فإن النمو القوي لذآر اإلیجابي، آما یومن الجانب .٧
ين مستخدمشيء من التحسن في عدد الإلى  في المائة أدى إلى استقرار أسواق العمل عبر العالم و٥٫٢بنسبة 
 :وبوجه خاص. تراجع نسبة الفقراء العاملين من مجموع العمالةإلى و

آان ، ٢٠٠٦وفي أواخر سنة . ٢٠٠٥ أآثر من عددهم سنة ٢٠٠٦األشخاص العاملين سنة آان عدد  -
 في المائة عن ١٫٦ سنة أو أآثر یعملون، وهو ما یزید بنسبة ١٥ شخص یبلغون من العمر مليار ٢٫٩

فعدد األشخاص العاملين اآلن على المستوى . ١٩٩٦ في المائة منذ سنة ١٦٫٦السنة السابقة، وبنسبة 
 . لمي أآبر من أي وقت مضىالعا

 دوالر واحد في على مقياس ،، تراجع العدد المطلق للفقراء العاملين١٩٩٦وفي الوقت نفسه، منذ سنة  -
 مليون شخص، وتراجعت نسبة الفقراء العاملين من مجموع العمالة ببعض النقط ٩٠ بما یقارب ،اليوم

 إلى ١٩٩٦ في المائة سنة ٥٤٫٦ اليوم، ومن  في المائة على مقياس دوالر واحد في١٧٫٦ إلى ٢٤من (
 ). على مقياس دوالرین في اليوم٢٠٠٦ في المائة سنة ٤٧٫٤

 :وقد تعادلت هذه االتجاهات اإلیجابية جزئيا مع بعض االتجاهات السلبية .٨

وبقي . ٢٠٠٦ سنة بالقيم المطلقة، رغم النمو القوي آان هناك عدد أآبر من األشخاص دون عمل أوًال -
 مليون شخص، وبالتالي بقي معدل ١٩٥٫٢بلغ  لم یسبق له مثيل العاطلين عن العمل في ارتفاععدد 

 .٢٠٠٦ في المائة سنة ٦٫٣ على البطالة العالمية

، بينما نجحت بعض البلدان واألقاليم في تخفيض عدد العمال الذین یعيشون مع أسرهم في الفقر، ثانيًا -
والنتيجة الصافية على الصعيد العالمي هي . ين في بلدان أخرىتزایدت أعداد هؤالء الفقراء العامل

تراجع في نسبة الفقراء العاملين من مجموع العمالة في السنوات العشر األخيرة، لكن ما زال هناك نمو 
الذین یعيشون بدوالرین أو أقل في اليوم، حتى بلغ عددهم متواصل في األعداد المطلقة للفقراء العاملين 

 ١٫٤وبلغ المجموع األقصى قرابة . ١٩٩٦ مليار في ١٫٣٥مقارنة بزهاء ، ٢٠٠٦سنة في  رمليا ١٫٣٧
 . ، لكن االنخفاضات المسجلة منذ ذلك الحين آانت متواضعة٢٠٠١مليار في عام 

 النقد صندوق توقع إذا استندنا إلىو.  للسنة المقبلةوللمرة األولى یتضمن تقریر اتجاهات العمالة العالمية تقدیرًا .٩
، وهو ما یقارب ٢٠٠٧ في المائة في سنة ٤٫٩ بأن یبلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي الدولي

ليس هناك ما یبرر التفكير بأن النمو القوي المستمر سيؤدي إلى تراجع ف، ٢٠٠٦معدل النمو العالمي لسنة 
 .سياسات ابتكاریة للعمالةاه مختلف تمامًا في اتجیتحقق تغيير آبير في البطالة أو الفقر، ما لم 

 عندما تجاوزت العمالة العالمية في قطاع الخدمات العمالة في قطاع ٢٠٠٦وسجل تحّول تاریخي في عام  .١٠
 في المائة ٣٩٫٥ في المائة من العمالة في العالم بعد أن ارتفعت من ٤٠وتستأثر الخدمات اآلن بنسبة . الزراعة
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 في ٣٩٫٧ في المائة مسجلة انخفاضًا من نسبة ٣٨٫٧أثر اآلن بنسبة ، في حين أن الزراعة تست٢٠٠٥في عام 
 . المائة

 . اتجاهات العمالة العالمية أداء سوق العمل في آل إقليم وآذلك التحدیات الرئيسيةموجزآما یستعرض  .١١

 على الصعيد اإلقليمي )ب(

 الكاریبي الثالثي للعمالة المنتدى

 / تشرین األول١٢-١٠خالل الفترة بربادوس بيا ثالثيا للعمالة في نظمت منظمة العمل الدولية منتدًى آاری .١٢
ورآز هذا المنتدى، الذي حضره ممثلون رفيعو المستوى عن الحكومات ومنظمات أصحاب . ٢٠٠٦ أآتوبر

العمل ومنظمات العمال من آل الدول األعضاء واألراضي التابعة في منطقة الكاریبي، على التحدیات 
وقد .  الصغيرة في عالم تنافسي ومتحرر أآثر فأآثرریةزقتصادات الجالصادیة الخاصة بااالجتماعية واالقت

 للمنتدى  أساسيًاة الثالثية الوطنية، تقریرًامكون مع الهيئات البالتشاور الوثيقأعدت منظمة العمل الدولية، 
. اق التكامل اإلقليميبرنامج للعمل الالئق لصالح منطقة الكاریبي في سي: التجاوب مع العولمة: بعنوان

ویعرِّف التقریر باختصار التحدیات األساسية في منطقة الكاریبي، ال سيما التقلب في النمو والبطالة المتزایدة 
یحتد فيها التنافس على الصعيد العالمي وتتآآل فيها االمتيازات خاصة بين الشباب والعمل غير المنظم في بيئة 

 للمناقشة واإلقرار بالحاجة العاجلة إلى خلق بيئة  حيًا منبرًابي الثالثي للعمالةالكاری المنتدىوقدم . التجاریة
 .سياسية وطنية مواتية وإلى دعم التكامل اإلقليمي من أجل تعزیز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق

نامج العمل الالئق في اإلعالن وخطة العمل الثالثيين لتحقيق بر "الكاریبي الثالثي للعمالة المنتدىواعتمد  .١٣
 بأولویات العمل الالئق في برامج نهوضوضع برامج قطریة للعمل الالئق من أجل ال"وقرر " منطقة الكاریبي
 ببرنامج العمالة العالمي لمنظمة العمل الدولية ، من بين أمور أخرىفي هذا الصدد،، وذآَّر "التنمية الوطنية

وبعد ذلك قدمت  .عنصر العمالة في البرامج القطریة للعمل الالئق تفعيل بشأنووثيقة تنفيذ هذا البرنامج 
منظمة العمل الدولية اإلعالن وخطة العمل الثالثيين وتقریر المنتدى إلى مجلس التنمية البشریة واالجتماعية 

وأحاط ). ٢٠٠٦أآتوبر  / تشرین األول٢١-١٢، غيانا(التابع للجماعة الكاریبية في اجتماعه الخامس عشر 
الجماعة الكاریبية في ذا المجلس علما بوثيقة النتائج ووافق على أنه ینبغي تقدیمها لمؤتمر رؤساء حكومات ه

 . لكي یؤیدهااجتماعه المقبل

 التعلم من : على الصعيد الوطني )ج(
 التجارب القطریة 

 التصدیق على البرنامج  :مدغشقر
 الوطني لدعم العمالة

ومن أجل تفعيلها، ُوضعت خطة . وثيقة المرجعية في مدغشقر لتعزیز العمالةتمثل سياسة العمالة الوطنية ال .١٤
السویدیة العالمية  الوآالةویدعم قطاع العمالة، بتمویل من ). تسمى البرنامج الوطني لدعم العمالة(عمل وطنية 

 السنوات، ، وزارة العمل والشرآاء االجتماعيين من أجل وضع البرنامج خماسي)السوید (للتنمية والتعاون
وتغطي الخطتان . الذي ُیعرف باسم خطة عمل مدغشقر، وضمان اتساقه مع أوراق استراتيجية الحد من الفقر

 . ٢٠١١-٢٠٠٧فترة ال

یوليه  / تموز١٩ في استهلتوقد . وجرت عملية استشاریة مكثفة من أجل وضع البرنامج الوطني لدعم العمالة .١٥
شة األهداف االستراتيجية والنتائج التشغيلية لهذا البرنامج باالستناد  عندما ُعقدت حلقة عمل تقنية لمناق٢٠٠٦

وآانت الخطوات التالية هي التشاور مع الشرآاء االجتماعيين، . إلى وثيقة منهجية أعدها مكتب العمل الدولي
ددة ، واستحداث األنشطة والبرامج الالزمة لتحقيق األهداف المحعلى المستویين الوطني واإلقليمي معًا

واألمانة الدائمة التوجيهية ووضع مؤشرات للتقدم واألداء معا وإعداد اختصاصات مفصلة من أجل اللجنة 
 .لرصد عملية التنفيذ وإرشادها
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 البرنامج الوطني لدعم العمالة  ُعقدت ندوة ثالثية وطنية للتصدیق على٢٠٠٦أآتوبر  /تشرین األول ١٨وفي  .١٦
لوالیات واألقاليم ورابطات أصحاب العمل والنقابات ومنظمات بحضور مشارآين من أهم الوزارات وا

وبعد عرض .  تيودور رانجيفاسون، وزیر العمل- ناوترأسها السيد ج. المجتمع المدني والمنظمات الدولية
لبرنامج بأآمله والعمل الجماعي بشأن آل هدف من األهداف االستراتيجية، صادق المشارآون على البرنامج ا

 .م العمالة واعتمدوه باإلجماعالوطني لدع

وقدمت منظمة العمل الدولية أیضا المساعدة التقنية لوزارة العمل من أجل إدماج البرنامج الوطني لدعم  .١٧
 الذي ،كل عناصر البرنامج الوطني لدعم العمالةف: بنجاحهذا األمر  تم وقد. العمالة في خطة عمل مدغشقر

 في مصفوفة أنشطة خطة  تامًا ُأدمجت إدماجًا،ت الوالیات المتحدة مليون دوالر من دوالرا١٦تبلغ تكلفته 
وُقدِّمت الخطة إلى مائدة مستدیرة من المانحين في . ٤عمل مدغشقر في إطار االلتزامين السادس والثامن

د  وق. على األقلجزئيًاتمویًال  البرنامج الوطني لدعم العمالة  ویؤمل أن ُیموَّل٢٠٠٦نوفمبر  /تشرین الثاني
 حول  أیضا اهتمامه بتمویل بعض األنشطة وتجري المناقشات حاليًااألمم المتحدة اإلنمائي  برنامجأبدى

 .مقترحات ملموسة

 آخر المستجدات بشأن القانون الصيني
 لتعزیز العمالة

العمالة والسياسة  لجنةآما جاء في تقریر آخر المستجدات عن تنفيذ برنامج العمالة العالمي في دورة  .١٨
 والضمان فقد عملت منظمة العمل الدولية عن آثب مع وزارة العمل ٢٠٠٦،٥مارس  /جتماعية في آذاراال

مكتب اآلن بأن الحكومة الوُأبلغ .  بشأن استحداث قانون شامل لتعزیز العمالة٢٠٠٥االجتماعي خالل سنة 
.  مشروع القانونمبدئيًا اعتمدت مناقشات و٢٠٠٧ینایر  /المرآزیة الصينية أجرت في بدایة آانون الثاني

وشدد االجتماع على . وینالسيد  ترأسه رئيس الحكومة الدولة مجلسواتخذ القرار خالل اجتماع تنفيذي ل
 سيما في ظلاألهمية األساسية للعمالة بوصفها عامال رئيسيا في التنمية االجتماعية واالقتصادیة المتوازنة، ال 

لسریع في عدد الباحثين عن وظيفة في المناطق الریفية والحضریة الضغوط الحالية الناتجة عن االرتفاع ا
 .   قریبًامؤتمر الشعبي الوطني مشروع القانون إلى الالدولة مجلسومن المتوقع أن یقدم . على حد سواء

 سياسة العمالة الوطنية   :غانا
الثانية  تهااستراتيجي  في ظلأوائل البلدان التي وضعت ميزانية وطنية ترّآز على العمالة، وذلك منإن غانا  .١٩

 الذي ، وباالستناد إلى العمل التحليلي الكبير بشأن قضایا العمالة وسوق العمل.الفقر  والحّد من وطأةللنمو
أنجزته الهيئات المكونة الثالثية في السنوات القليلة األخيرة بدعم تقني من منظمة العمل الدولية، ُوضع 

 لصالح وزارة القوى الفقر لنمو والحّد من وطأةلالثانية  الستراتيجيةا لمشروع سياسة وطنية للعمالة دعم
هذا المشروع الذي أعده خبراء بمناقشة واعتماد  الهيئات المكونة الثالثية وستقوم. العاملة والشباب والعمالة

 .٢٠٠٧ مع البنك الدولي، في بدایة سنة وبالتعاونمنظمة العمل الدولية من وطنيون بدعم 

 مع وزارة القوى العاملة والشباب والعمالة والشرآاء على نحو وثيق  منظمة العمل الدولية أیضًاوتعمل .٢٠
الحكومة في توسيع نطاق بدعم ن ين المحتملي المنظمة والشرآاء اإلنمائيقياماالجتماعيين بغية استكشاف سبل 

 العمل الالئق في االقتصاد غير العمل الذي بدأ في إطار البرنامج الرائد للعمل الالئق من أجل زیادة فرص
 آجزء من ینفذسياسة العمالة الوطنية النشاط المتعلق بوتجدر اإلشارة إلى أن . المنظم ولصالح الشباب

 الذي أسفر عن زیادة في العمالة واإلنتاجية ،)٢٠٠٩-٢٠٠٦(البرنامج القطري للعمل الالئق الخاص بغانا 
 .األولویة  ذاتالمختارة آمجال من المجاالت الثالثةوالدخل، ال سيما في المناطق والقطاعات 

 

تنمية )  ٤(تغيير في التعليم، )  ٣(هيكل أساسي مترابط، )  ٢(إدارة مسؤولة، )  ١: (   التزامات خطة عمل مدغشقر الثمانية هي 4
)  ٧(اقتصاد ذو نمو عال، )  ٦(اإلیدز، / الصحة وتنظيم األسرة ومحاربة فيروس نقص المناعة البشریة)  ٥(فية وثورة خضراء، ری

 .التضامن الوطني)  ٨(رعایة البيئة، 

 .GB.295/ESP/1/2:    أنظر الوثيقة 5



GB.298/ESP/1

 

GB298-ESP-1-2007-02-0029-Ar 5 

 على الصعيد القطاعي )د(

 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 لتحقيق النمو والتنمية  

استخدام تكنولوجيا :  القمة العالمي المعني بمجتمع المعلوماتمؤتمر الداعم لتنفيذ ومتابعة خبراءال اجتماعُعقد  .٢١
 في تركواش. ٢٠٠٦دیسمبر  / آانون األول٥ إلى ٤ من ،االت لتحقيق النمو والتنميةالمعلومات واالتص

 ومنظمة العمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية تنظيمه
القدرة  في اإلنتاجية و بشأن تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالتجریبية  األدلةالدولية بهدف فحص آخر

 حذاو. النمو االقتصادي، خاصة في البلدان الناميةفي تسارع ،  لذلكنتيجةوآالتنافسية والتجارة والعمالة، 
 . ٢٠٠٥ینایر  / آانون الثاني١٩ -١٧فترة ال في ، غواتيماال،أنتيغوا في حذو عملية مماثلة جرتاالجتماع 

تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلنتاجية  " ١: "التاليةونظِّمت مناقشات في الدورات المواضيعية  .٢٢
؛ )النفطخاصة قطاعي البنوك و(تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاعات األعمال   "٢"والنمو؛ 

 تكنولوجيا المعلومات " ٤"تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتجارة الدولية في السلع والخدمات؛  " ٣"
 .واالتصاالت وأسواق العمل والعمالة والمجتمع

 على عمالة مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سبل حصول المرأةوقدِّمت معلومات مهمة بشأن  .٢٣
وتظهر اإلحصاءات أن الوظائف في تكنولوجيا . وبشأن الشروط العامة للعمالة في قطاع تكنولوجيا المعلومات

 الصناعة هوقد ُلوحظ تراجع مهم في القوة العاملة في هذ.  الذآور الشبابلها غالبًاالمعلومات واالتصاالت یشغ
وتم التشدید على أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي فقط عامل واحد من .  في السن العمال تقدممع

 مثل نظم مجموعة أآبر من عوامل التنمية االقتصادیة واالجتماعية التي تشمل محرآات االقتصاد الجزئي
 تطبيق العنصر الجوهري آانو. االبتكار وتنمية الموارد البشریة وروح المبادرة وبيئة مناسبة لألعمال

آما آان نقل .  سهلت ذلكتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها، بفضل ظروف تمكينية مناسبة
 للنمو والوظائف في البلدان حتمًال م تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مصدرًابفضلالخدمات إلى الخارج 
 .التنافسية في البلدان المستوردةالقدرة الموردة ولإلنتاجية و

 سياسات سوق العمل
. ، من بين بلدان نامية أخرى، بصدد إصالح أسواق العمل لدیها والبدء في سياسات جدیدة لسوق العملالهندإن  .٢٤

وقد آان أحد . حذرا یراعي مصالح آل األطرافبيد أن إصالحات سوق العمل تثير الجدل وتتطلب نهجا 
نحو العمل الالئق في عالم : المائدة المستدیرة رفيعة المستوى بشأن إصالحات سوق العمل في الهند"أهداف 
 الشرآاء االجتماعيين جمع شمل، هو ٢٠٠٦دیسمبر  / آانون األول٨ -٧، المنعقدة في نيودیلهي في "معولم

وتم تقدیم نتائج بحث قطاع العمالة ومناقشة أمثلة أفضل الممارسات عبر . لمناقشة إصالحات سوق العمل
 في سوق العمل فعاًالواستقرار وبشكل خاص، آان عمل منظمة العمل الدولية بشأن الترابط بين مرونة . العالم
 على ما یبدو من بدأ نهج للشراآة بشأن هذه القضایا یأخذ شكًالو.  نقاش جار بين الهيئات المكونة الهندیةحفز

بحث المسألة في مائدة مستدیرة الحقة تستهدف بشكل صریح اإلصالحات الجاریة في االستفاضة في أجل 
 .سوق العمل الهندیة

ل،  االنتقال من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد سوقي اشتراآي مشاآل وضغوطا على سوق العمیثير الصينوفي  .٢٥
لكن لم ُیعرف بعد الكثير عن آثار هذه السياسات على المدى .  معالجتها من خالل سياسات سوق العملتجري

وقد تم اإلقرار بوضوح بالحاجة إلى تقييم سياسات سوق العمل . األطول وعلى االقتصاد الكلي في الصين
 ،العالمي العمالة برنامج ناصر عمن آمجال سياسي مهم خالل مناقشة الوثيقة المتعلقة بالعنصر الرئيسي

نوفمبر  /العمالة والسياسة االجتماعية في تشرین الثاني لجنة في دورة ،سياسات سوق العمل النشطةوالمتعلق ب
 بشأن تقييم سياسات سوق العمل، نظمها حلقة دراسيةوتم التأآيد على هذه الحاجة من جدید خالل . ٢٠٠٣٦

قليمي الفرعي في بانكوك ومعهد الدراسات العمالية التابع لوزارة العمل  ومكتب اإلبيجينقطاع العمالة ومكتب 
وقدم قطاع العمالة معرفة . ٢٠٠٦دیسمبر  / آانون األول١٢-١١فترة الن االجتماعي في بيجين، في اوالضم
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الخبراء بشأن تقييم سياسات سوق العمل، وعرض حاالت أفضل الممارسات من آل أنحاء العالم وأعد 
 .  تقييم سياسات سوق العمل في الصينمن أجل  القدرة تدریجيًالبناءاألساس 

  لتنمية المنشآتمؤاتيةبيئة 
 المعني العامل لفریقل بتنمية المنشآت ورئيس المعنية المانحين لجنةإن منظمة العمل الدولية عضو نشط في  .٢٦

 في القاهرة في نهایة سنة األعمال بيئة، وقد قادت المنظمة أعمال التحضير لمؤتمر حول إصالح األعمال ببيئة
ومتابعة هذا المؤتمر هي سلسلة من المؤتمرات اإلقليمية المرآزة على التنمية واإلدارة ونشر المعرفة . ٢٠٠٥

وتطویر اإلرشاد السياسي المنظم لصالح الوآاالت اإلنمائية بشأن الطریقة األفضل لدعم الجهود الوطنية 
 .  لتنمية المنشآتمؤاتية وتنظيمية الرامية إلى توفير بيئة سياسية

خلق بيئات أفضل لألعمال من أجل تنمية "وتناول أول مؤتمر في سلسلة المؤتمرات اإلقليمية موضوع  .٢٧
ُعقد في بانكوك قد  و." الدروس اآلسيویة والعالمية لممارسات أآثر فعالية من قبل الجهات المانحة- المنشآت

 وآالة إنمائية وآذلك ممثلون عن حكومات ١٨ یمثلون  شخصًا١٧٠وناقش أآثر من . ٢٠٠٦في نهایة سنة 
البلدان النامية والقطاع الخاص الطرق المتعددة التي یمكن من خاللها للوآاالت المانحة دعم إصالح بيئة 

 .األعمال في آسيا

واعُتبر . ال األعممزاولةلبنك الدولي بعنوان الهام لتقریر ال حول مستفيضةوأتاح المؤتمر فرصة لمناقشة  .٢٨
اإلصالح التنظيمي مسألة أساسية من أجل إصالح یدعمه المانحون لبيئة األعمال، باعتباره جزءًا من برنامج 

. مهمة لتنمية المنشآت المستدامة)  عددًاقلاأللوائح الوليس بالضرورة (اإلصالح األوسع وألن اللوائح الجيدة 
 للتعبير عن تحفظات بشأن المنهجية -لغيرها و -لية آما أتاحت المناقشات الفرصة لمنظمة العمل الدو

أهمية إدماج إصالح بيئة ب المؤتمر نّوهوقد .  األعمالمزاولةفي تقریر " استخدام العمال"المستخدمة في مكون 
، وشجع على إیالء اهتمام خاص اقتضى األمراألعمال في جميع مشاریع وبرامج تنمية المنشآت، حيثما 

إلصالحات، ال سيما أنها تؤثر في الفقراء والنساء، ودعا إلى مزید من التنسيق بين المانحين ل لآلثار التوزیعية
 . وذلك من جهة لمساعدة الحكومات على تعزیز استدامة برامجها اإلصالحية

 إنهاء التمييز في سوق العمل
أن محاربة التمييز  بشالعالمي قتفااال سياسات حول حوار في لندن، جرى ٢٠٠٦ أآتوبر/  تشرین األولفي .٢٩

السياسات، وهو مجهود مشترك بين منظمة حول حوار هذا الوحضر . وتعزیز المساواة من أجل العمل الالئق
 لألمم المتحدة، عدد من المنشآت متعددة الجنسية إلى جانب صناع العالمي االتفاق مكتبالعمل الدولية و
 .  النفوذيالسياسات ذو

على سبيل المثال، الشيخوخة (مة والتغيرات االجتماعية والدیمغرافية الحدیثة واتفق المشارآون على أن العول .٣٠
 ال بد منت تحدیات جدیدة طرحغيرت األنماط التقليدیة لعدم المساواة والتمييز و)  تدفقات المهاجریناشتدادو

 یشمل آأداة وهو، وفي الوقت نفسه هناك أدلة متزایدة على أن تقدیر التنوع مفتاح لنجاح األعمال. التصدي لها
 . المستهلك المستخدمة بشكل غير آاف وفهم أفضل للسوقاتلمعالجة حاالت النقص في المهارات، إمكاني

 حاالت عدم المساواة في سوق العمل، یمكن للشراآات بين القطاعين العام والخاص على سماتوبالنظر إلى  .٣١
ولهذا السبب ُدعيِّ رؤساء بلدیات ووفود من مدن . ة محلية أآثر فعالي حلوًالمستوى البلدیات أن تقدم أحيانًا

السياسات في لندن، مع العلم أن لندن آانت رائدة باستحداث حول حوار الآبيرة تواجه تحدیات التنوع لحضور 
مدن أخرى نموذجها المحلي تستحدث  أن حوار،لهذا الآنتيجة  ،ویؤمل". التنوع مفيد بالنسبة للندن"برنامج 

 . عمل منظمة العمل الدوليةمستند إلىالتفاق العالمي والالمستوحى من ا
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 عمالة الشباب - ثانيًا

 اتجاهات العمالة العالمية بالنسبة للشباب "٢"

 ُیضيف إلى األدلة ،٢٠٠٦ أآتوبر /تشرین األولفي مؤخرًا الذي صدر ، ٧إن تقریر منظمة العمل الدولية .٣٢
وأهم نتائج التقریر .  صعوبات متزایدة عند دخول سوق العملالمتزایدة على وضعية عالمية یواجه فيها الشباب

 :هي آالتالي

 مليون شخص سنة ٧٤ سنة من ٢٤ و١٥البالغين ما بين والعاطلين عن العمل الشباب ارتفاع عدد  -
االقتصادات : وأظهر إقليم واحد فقط تراجعا في هذا العدد. ٢٠٠٥ مليون شخص سنة ٨٥ إلى ١٩٩٥

 . وفي جميع األقاليم األخرى بقيت بطالة الشباب ثابتة أو زادت. األوروبيالمتقدمة واالتحاد 

، وهو ما یعني العيش تحت خط الفقر المتمثل ٢٠٠٥ مليون شاب آانوا عماال فقراء سنة ٣٠٠أآثر من  -
وهذا یعني أن شابا من بين أربعة شبان في العالم هو حاليا عامل . في دوالرین یوميا للشخص الواحد

 .شابفقير 

وال ) ال یعملون(مجموعة مستضعفة ثالثة من الشباب یمثلها أولئك الذین ال ینتمون للقوة العاملة  -
فهم غير نشطين ألنهم یشعرون أن البحث عن : ویسمي التقریر هذه المجموعة الشباب المحبط. یدرسون

 مليون شاب على ٢٠ ویقدر التقریر بأن. عمل دون جدوى بالنظر إلى عدد الوظائف الشاغرة المحدود
ویكون شاب محبط ـ آشاب عاطل عن العمل لمدة .  عن البحث عن وظيفةاألقل عبر العالم آفُّوا تمامًا

الشعور بأنه غير ب مهددًا لمواجهة صعوبة في إعادة االندماج في سوق العمل ویكون  معرضًا- طویلة
 بأن احتماًال األآثرأن الشباب هم  وتظهر األدلة اإلحصائية أیضًا.  عن المجتمعنعزالاالبصالح و

 . سلبيالراآد أو النمو ال یبحثوا حتى عن عمل في البلدان ذات الینسحبوا من سوق العمل وبأ

 االقتصاد غير المنظم - ًاثالث
 تقریر مفصل عن آخر المستجدات بشأن العمل الذي أنجزته منظمة العمل الدولية فيما یتعلق باالقتصاد یفرد .٣٣

 .٨غير المنظم

 تلبية االحتياجات الخاصة ألفریقيا  - رابعًا
 عن بعض األعمال المنجزة على المستوى القطري فيما یخص غانا ومدغشقر إلى معلومات أعاله وردتلقد  .٣٤

وسيتضمن التقریر . ٢٠٠٧مارس  /فاسو في دورة آذار جانب العرض القطري المزمع أن تقدمه بورآينا
 القمة االستثنائي لالتحاد األفریقي  مؤتمرفيذ تفاصيل عن أنشطة متابعةالمقبل عن آخر المستجدات بشأن التن

لتقاریر التي ستناقش في االجتماع اإلقليمي األفریقي ا تمشيًا مع ،بشأن العمالة وتخفيف حدة الفقر في أفریقيا
 .٢٠٠٧أبریل  /القادم لمنظمة العمل الدولية في أدیس أبابا في نيسان

 
  .٢٠٠٧فبرایر /  شباط٥جنيف، 
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 الملحق 

 المبادئ التوجيهية المقترحة بشأن
 مضمون العروض القطریة 

بينما یظهر آل بلد في عرضه القطري السمات الخاصة باقتصاده وتحدي العمالة الذي یواجهه في هذا 
 :غة عرضه التالية أن تساعد في صياالعامةالسياق، یمكن للمبادئ التوجيهية واألسئلة 

 فهم التحدیات - أوًال

خمس إلى عشر سنوات األخيرة والعوامل الرئيسية الاستعراض اتجاهات العمالة وسوق العمل على مدى  !
وهل قدمت منظمة العمل الدولية مساعدة في رصد سوق العمل ووضع . المسؤولة عن هذه التطورات

 المؤشرات األساسية؟

في ) أو التي واجهها في الماضي/و( التي یواجهها االقتصاد لزمةمتعریف التحدیات األساسية والقيود ال !
 خلق فرص وظائف منتجة والئقة للنساء والرجال؛مجال 

  العمالة أو األطرةاستراتيجي - ثانيًا
 السياسية الوطنية 

 ة لمواجهة هذه التحدیات آما اسُتعرضت في استراتيجيات العمالة الوطنيةرئيسياالستجابات السياسية ال !
مد وأوراق استراتيجية الحد من الفقر وأطر تخطيط األالخطط اإلنمائية متوسطة /أو األطر/ذات الصلة و

من ذا أولویة   صریحًا العمالة والعمل الالئق هدفًاتوليدوهل تم جعل . األمدأخرى قصيرة ومتوسطة 
اء االجتماعيون، أي ممثلو أهداف االستراتيجية العامة واالستجابات السياسية المعتمدة؟ وهل شارك الشرآ

أصحاب العمل والعمال، في هذه المهمة؟ وبأي أسلوب قدمت منظمة العمل الدولية الدعم لصياغة 
استراتيجيات العمالة الوطنية؟ وهل اسُتخدمت المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية وأدواتها بأي شكل 

وهل اسُتخدم اإلطار االستراتيجي لبرنامج العمالة من األشكال، وإذا آان األمر آذلك، فكيف اسُتخدمت؟ 
 العالمي بشكل صریح أو ضمني في صياغة استراتيجيات وسياسات العمالة؟

مجموعات معينة ب فيما یتعلقما هي الغایات أو األهداف الخاصة التي ُحدِّدت آجزء من استراتيجية العمالة  !
 ).الشباب والنساء والمهاجرون والمعوقون(

 االقتصاد الكلي ومناخ االستثمار - ثالثًا
 التجاري والسياسات القطاعية  

ما هي التدابير التي اتخذت من أجل ضمان إطار مستقر لالقتصاد الكلي یحفز في الوقت نفسه نموا في  !
االقتصاد والعمالة؟ وهل آان هدف استقرار االقتصاد الكلي على حساب خلق الوظائف المنتجة؟ وبالنظر 

ل آان من الممكن التوفيق بشكل أفضل بين هذین الهدفين؟ وهل أسدت منظمة العمل إلى ما مضى ه
في القرارات في االعتبار بشكل جدي األمر  هذا أخذالدولية نصائح تقنية بشأن هذین الموضوعين؟ وهل 

 المتخذة والسياسات المعتمدة؟

 العمالة؟ وإذا آان األمر توليدن أجل  دعمها میتعينهل حددت الحكومة القطاعات األساسية أو الرائدة التي  !
آذلك فكيف ولماذا تم اختيار هذه القطاعات؟ وهل قدمت منظمة العمل الدولية أي دعم لتحدید هذه 

 القطاعات ووضع تدابير سياسية مناسبة؟

 تنمية المنشآت  - رابعًا

ا المنشآت الصغيرة استعراض التدابير المتخذة من أجل تشجيع روح المبادرة وتنمية المنشآت ال سيم !
وبأي طرق . مستوى المنشأة والمستوى المحليعلى والمتوسطة على المستویين الوطني والقطاعي و

 .قدمت منظمة العمل الدولية الدعم لتشجيع أو تنفيذ هذه األهداف
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 المهارات وقابلية االستخدام - خامسًا

مستوى العالمي من خالل االستثمارات ما هي التحدیات المواجهة في تنمية قوة عاملة تنافسية على ال !
سيما  رف وتنمية المهارات؟ وما هي التحدیات المواجهة في تحسين مهارات الفقراء، الاالمناسبة في المع

أولئك الذین یعيشون في المناطق الریفية أو الذین یعملون في االقتصاد غير المنظم؟ وهل قدمت منظمة 
 ام؟العمل الدولية المساعدة في هذه المه

 سياسات سوق العمل - سادسًا

 بما في ذلك ،استعراض التدابير المتخذة من أجل تنمية سوق عمل تتسم بالفعالية وتعمل بشكل جيد !
إصالحات سوق العمل التي تراعي الحاجة إلى المرونة بالنسبة للمنشآت من أجل التكيف مع المنافسة 

وهل شارك الشرآاء االجتماعيون بنشاط . مال إلى األمنالعالمية المتزایدة وتهتم في الوقت نفسه بحاجة الع
في تصميم وتنفيذ سياسات فعالة لسوق العمل؟ وهل ساعدت منظمة العمل الدولية في تصميم وتنفيذ 

  آانت هذه السياسات ناجحة؟مدىسياسات سوق العمل؟ وإلى أي 

 السياسات المستهدفة - سابعًا

ص عمالة متساویة لصالح النساء والحد من التمييز في سوق استعراض التدابير المتخذة لدعم خلق فر !
 .العمل على أساس نوع الجنس والدعم الذي قدمته منظمة العمل الدولية في صياغة مثل هذه السياسات

استعراض التدابير المتخذة لدعم عمالة المعوقين والدعم الذي قدمته منظمة العمل الدولية في وضع  !
 .سياسات وبرامج مناسبة

 العمالة المنتجة والعمل توليد التي ُأنجزت من أجل ،ستعراض التدخالت المباشرة والخطط المستهدفةا !
الصغر وبرامج بالغ شمل برامج القطاع العام للهياآل األساسية آثيفة العمالة والتمویل تویمكن أن . الالئق
.  إلى سوق العملنووافد ال ال سيما النساء والشباب،المهارات لصالح مجموعات مستهدفةعلى تدریب ال

 وهل ساعدت منظمة العمل الدولية في تصميم وتنفيذ مثل هذه البرامج؟

  الحمایة االجتماعية - ثامنًا

 ال سيما بالنسبة للمجموعات ، الدخلوأمناستعراض التدابير المتخذة لتوسيع نطاق التغطية االجتماعية  !
وهل قدمت منظمة . الصغربالغ ومبادرات التمویل  بما في ذلك من خالل برامج االبتكار ،المستضعفة

 العمل الدولية المساعدة في تصميم وتنفيذ هذه البرامج؟

  لألزماتاالستجابة - تاسعًا

قد تأثر بكارثة طبيعية أو أزمة اقتصادیة أو حالة ما بعد نزاع أو خرج من إحدى ) أو اإلقليم(إذا آان البلد  !
تخذة للمساعدة على خلق الوظائف ودعم الدخل في مرحلتي إعادة هذه الحاالت، فما هي التدابير الم

اإلعمار واالنتعاش؟ وهل قدمت منظمة العمل الدولية أي دعم في استحداث برامج لدعم خلق الوظائف 
 الالئقة في هذه الظروف؟  

 االقتصاد غير المنظم - عاشرًا

یعملون في االقتصاد غير المنظم؟ وهل قدمت هل اتُّخذت تدابير معينة لزیادة إنتاجية ودخل أولئك الذین  !
 منظمة العمل الدولية الدعم في رسم وتنفيذ مثل هذه السياسات؟ 

 عمالة الشباب - حادي عشر

 على إیجاد العمالة المنتجة في سوق ، نساء ورجاًال،هل هناك أیة خطط وبرامج معينة لمساعدة الشباب !
 عدة في تصميم وتنفيذ مثل هذه السياسات؟ العمل؟ وهل قدمت منظمة العمل الدولية المسا
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  اإلدارة والتقييم - ثاني عشر

 الحكومة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات لدىاستعراض التدابير المتخذة لتعزیز القدرة المؤسسية  !
العمال من أجل رسم وتنفيذ ورصد السياسات الخاصة بالعمالة المنتجة والعمل الالئق ومن أجل تشجيع 

 وخاصة في أطر التخطيط على حٍد سواء،جتماعي الثالثي في رسم مثل هذه السياسات وتنفيذها الحوار اال
واستعراض المساعدة التي قدمتها منظمة العمل الدولية في تنمية . وأوراق استراتيجيات الحد من الفقر

 . الحكومة والشرآاء االجتماعيينلدىوتعزیز مثل هذه القدرة 




