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 ILO Concept Note No.1  ١مذآرة مفاهيم منظمة العمل الدولية رقم 

  

  فرص العمل وسبل العيش في صميم برنامج التنمية 
  ٢٠١٥ام ـد عـا بعـلم

هذا البيان البسيط يختصر الحقيقة الثابتة التي تفيد أن العمل هو سبيل األسر ." تتحقق التنمية عن طريق فرص العمل"
وبالنسبة . الفقر وأن توسع العمالة المنتجة والالئقة إنما هو السبيل الذي تنمو االقتصادات بواسطته وتتنوعالفقيرة للخالص من 

المطرد  االزدهاراألساس الذي يقوم عليه  ،عدد آاٍف من فرص العمل فيرللبلدان، أيًا تكن مستويات تنميتها، يعتبر تو
فريسة  ف سبل العيش المتوفرة األسَرتخّل وأتكون فرص العمل نادرة وحيثما . يجتماعوالمتنامي واالندماج والتماسك اال

  . الفقر، يكون هناك نمو أقل وأمن منتقص وتنمية اقتصادية وبشرية متدنية

وفي ظل البيئة االقتصادية الدولية الجارية التي تتسم بالضعف واالضطراب، يعتبر استحداث فرص العمل األولوية 
ولما آانت منظمة األمم المتحدة والمجتمع العالمي يتدارسان برنامج التنمية للعقود القادمة، . األآثر إلحاحًا في التنمية العالمية

  . صدارة فيهينبغي أن تحتل فرص العمل مرآز ال

إنما هو هدف إنمائي يخاطب الناس  بالكرامة واالحترام، تتسمبمداخيل مرتفعة و تحظىوالتطلع إلى عمل وسبل عيش 
به منظمة العمل الدولية وغيرها على مدى السنوات الماضية يبين أن  قامتوالنشاط الذي . مباشرة في جميع أنحاء المعمورة
  . تحقيق هذا التطلع وأنه هدف يمكن قياسهأثرًا حقيقيًا على  لفالقرارات السياسية يمكن أن تّخ

  االنتقال إلى تنمية مستدامة وتشمل الجميع

 - وسبل الحصول على عمل آمن ومنتج وذي أجر منصف . فرص العمل تقيم الروابط بين الناس ومجتمعاتهم واالقتصاد
سب األفراد واألسر بواسطتها احترام الذات وحسًا باالنتماء إنما هو وسيلة أساسية يك -آعامل بأجر أو آعامل لحسابه الخاص 

وسوف يتعذر االنتقال إلى تنمية مستدامة وتشمل الجميع إذا حرم ماليين الناس . إلى مجتمع بعينه وسبيًال لتقديم إسهام مثمر
  . من فرصة آسب معيشتهم في ظروف تتسم باإلنصاف والكرامة

الذي شهدته العقود  ،فالنمو االقتصادي القوي السابق لألزمة. دون غيره ليس آافيًا وتبين التجربة أن النمو االقتصادي
وتحدي استحداث فرص العمل سيظل قائمًا بعد . األخيرة، لم يكن آافيًا لضمان استحداث قوي للعمالة ونتائج اقتصادية شاملة

يرة عديدة احتماالت مسار نمٍو متدٍن في المستقبل ًا وتواجه اقتصادات آبؤويشهد النمو قصير األجل تباط. بأشواط ٢٠١٥سنة 
باإلضافة إلى ذلك، ستتضاعف اآلثار السلبية الناشئة عن نمو اقتصادي بطيء وغير قابل للتنبؤ به على العمالة، . المنظور

  . بفعل االتجاهات الهيكلية

الجوع في إطار المدقع و الفقر الوالعمل الالئق للجميع أحد أهداف استئصوآان تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة 
الوقود  ةمن أزمات مالية وغذائية إلى أزم - األزمات في السنوات الماضية  تكاثربيد أنه بالنظر إلى . األهداف اإلنمائية لأللفية

وغير  مؤآٍد معظم البلدان عن هدف العمالة الكاملة وبات إحراز التقدم في استئصال الفقر غير ابتعادزداد ا -واألزمة البيئية 
  . متساٍو

العشر القادمة لمجرد مواآبة السنوات مليون وظيفة جديدة على مدى  ٥٠- ٤٥وسيكون هناك حاجة آل سنة إلى حوالي 
وفي الوقت ذاته، تؤدي موجة من االبتكارات . نمو سكان العالم في سن العمل والحد من البطالة الناشئة عن األزمة

 اتساع آما يؤدي. نشطة الحديثة في قطاعي التصنيع والخدمات على توليد فرص العملتغيير قدرة األالتكنولوجية إلى 
ة تغذية دورإلى الفوارق في الدخل والفرص ضمن البلدان وفيما بينها إلى إضعاف النسيج االجتماعي والسياسي لمجتمعاتنا و

  . من انعدام اليقين االقتصادي والسياسي واالجتماعي نزولية
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المناخ والتكيف معه بدوره عملية من التغير الهيكلي في اتجاه استخدام طاقات متجددة تغير وطأة  وسيستدعي تخفيف
وفي هذا السياق، سيكون هناك خاسرون ورابحون في . وتكنولوجيات مؤاتية للمناخ وأساليب إنتاج واستهالك أآثر استدامة

بفضل وستبرز فرص سوقية جديدة . صًال لخطٍر أآبرمجال العمالة وسبل العيش، ويترافق ذلك بتعرض سكان مستضعفين أ
تكاليف التكيف ستكون القطاعات الخاسرة في ولكن  ،توليد وظائف ومداخيل جديدة تعزيز التنمية المستدامة، مما سيؤدي إلى

  . والصمود مرتفعة إذا آانت الوظائف البديلة نادرة

ارتكازًا راسخًا السبيل نحو تنمية مستدامة وعادلة وتشمل الجميع،  إرساءعملية  ترتكزومختصر القول، ال بد من أن 
  . فرص العمل على

  برنامج تنمية محوره فرص العمل

ما هي السياسات التي يمكن أن تزيد إلى أقصى حد من توليد الوظائف المنتجة والالئقة؟ إن إلقاء نظرة على تجربة 
. ًا هامًا يستند إلى البيناتسياسي ًايوفر إرشاد - المثال في آسيا وأمريكا الالتينية  على سبيل - يعتد به  ًاالبلدان التي أحرزت تقدم

فالبلدان التي حققت قدرًا آبيرًا من خلق الوظائف وتخفيف حدة الفقر تصدت إلى العوامل الهيكلية الكامنة وراء الفقر والبطالة 
م نشط لتنويع اقتصاداتها، بما في ذلك سبل الحصول على وشملت السياسات حماية اجتماعية موسعة مترافقة بدع. الجزئية

  . التمويل وسياسات االقتصاد الكلي المؤاتية للعمالة، التي عززت االستثمار واالستهالك على حٍد سواء

االستجابة على األمد القصير لمواجهة األزمة المالية واالقتصادية  فيعناصر حاسمة أنها وتمثلت سياسات مماثلة في 
بنظم حماية اجتماعية حسنة التصميم تقوم بدور رائد في تعزيز الصمود وتثبيت الطلب اإلجمالي وحماية وذلك لمية، العا

  . وتعزز تلك السياسات بدورها قدرة البلدان على أن تنمو على األمد البعيد. المجموعات المستضعفةمعظم 

ملتزمة بسيادة القانون وحقوق اإلنسان وحقوق ومية ثابتة وسليمة وشملت عناصر نجاح أساسية أخرى مؤسسات حك
وآانت سياسات ومؤسسات سوق العمل من قبيل تشريعات الحد األدنى لألجر . الملكية وبيئة حميدة لبدء المشاريع ونموها

بمثابة عناصر أساسية في ضمان أن تكون منافع التنمية موزعة على نطاق واسع وأن تكون حقوق العمال  ،وحماية العمالة
من اإلعانات والضرائب باالقتران  إطار منظّموفي بعض الحاالت، أدت استراتيجية ترمي إلى إدماج العمال في . محمية

تحويالت لتعزيز مداخيل أفقر الناس وقدرتهم الشرائية، إلى إنشاء أنماط حميدة متكافلة من االستهالك المتزايد واإلنتاج بال
 . تدريجي من االقتصاد غير المنظم السبيل أمام خروج مّهدمما  المتنامي،

  إطار عالميوجود  أهمية

عندما تصبح البيئة االقتصادية الخارجية أقل استقرارًا ودعمًا، يعتمد التقدم أآثر فأآثر على السياسات المحلية التي 
الخاصة باختالف وفي حين تختلف الظروف واألولويات واالحتياجات . تعزز نموًا يحد من الفقر ويكون مؤاتيًا للوظائف

 ينبغي أن تكون أهداف العمالة وسبل العيش أهدافًا رئيسية لجميع االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية وأن يترك حّيٌز ،البلدان
  .هاوتكييف السياسات الوطنية واسع لتصميم

  إدماج هذه األهداف في إطاٍر عالمي جديد؟القيمة المضافة الناشئة عن ذًا إما هي 

فالبلدان منخفضة الدخل تحتاج إلى دعٍم الستثماراٍت في الهيكل . أن يحشد المساعدة اإلنمائية الدولية من شأن ذلك
األساسي تخلق فرص العمل على األمد القصير وفي المهارات واالبتكار من شأنها أن تزيد إنتاجية العمال ودخلهم على األمد 

في دفع الجهود الناشئة قدمًا نحو إرساء أرضياٍت للحماية االجتماعية ويمكن للمساعدة اإلنمائية أن تقدم العون . المتوسط
محددة على الصعيد الوطني واستهالل برامج سوق العمل بغية تلبية االحتياجات الخاصة للنساء والشباب واألشخاص 

   .المستضعفين

. دعم المالي الثابت، إن لم تتخطاهومن شأن المساعدة المعرفية أن تكون على القدر ذاته من األهمية التي يتسم بها ال
فات ِعاوعلى سبيل المثال، يمكن لتقاسم الممارسات الناجحة في حشد الموارد المحلية من أجل التنمية والفهم السليم ألثر المض

  .المالية على الطلب والوظائف المحلية، أن يجنب المآزق ويسّرع التقدم

بنظم اإلدارة السديدة التي تضمن العدالة وتكافؤ الفرص وتصون حقوق ومن شأن ذلك أن يرآز االهتمام على النهوض 
  .اإلنسان وحقوق العمال

  .أن يغير حياة الناس في جميع األقاليم من شأنه أّن بل األهم من ذلك
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االستهالآي العالمي وتدني انعدام نمٍو متوازٍن ومستقر في الطلب  قبيلمن  بما لذلك من آثاروسيشعر العالم بأسره 
  .المساواة داخل البلدان وتزايد االستقرار واألمن والسالم

  تحديد األهداف ورصد التقدم المحرز

يتمثل أحد الدروس المستمدة من األهداف اإلنمائية لأللفية في أن األهداف البسيطة والملموسة تجعل من األسهل حشد 
  .ًا نحو تحقيق التقدم ورصده بطريقة شفافةالدعم العام وأن الغايات الرقمية الواضحة هي أسلوب جيد للمضي قدم

  :فرص العمل وسبل العيش أن يكون مناسبًا وواقعيًا الجامع التالي المتمثل في توفير هدفالومن شأن 

بوصفه هدفًا أساسيًا في برنامج التنمية لما بعد  توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئقبهدف االرتقاء   ■
  .٢٠١٥عام 

بوصفه إحدى غايات الهدف األول من  ٢٠٠٥وآان هذا الهدف قد أضيف إلى األهداف اإلنمائية لأللفية في عام 
 وتحديده آهدف وغاية آاملين وصريحين سيتطلب إيالء اهتماٍم. استئصال الفقر المدقع والجوع أياألهداف اإلنمائية لأللفية، 
بضوابط متفق عليها لمساعدة أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني على وينبغي أن يترافق . أآبر إلى هذه الحاجة الملحة

وينبغي . تحديد غاياٍت تتكيف مع ظروف واحتياجات بلدانهم، ضمن اإلطار العام من المساواة واالستدامة وحقوق اإلنسان
االحتياجات الخاصة : ت الوطنيةللغايات الوطنية أن تقدم مؤشراٍت للتصدي للعوامل المكونة الرئيسية المتصلة بمختلف السياقا

  .الزراعة والسمة غير المنظمة أهميةللنساء والشباب والمجموعات المستضعفة و

اجتماعية من أجل الحد من الفقر  حماية أرضيات ينبغي أن يكون هذا الهدف مدعومًا من خالل تنفيذ  ■
  .والصمود

عية للمضي قدمًا نحو تثمار في أرضيات الحماية االجتماوشهدت السنوات األخيرة توافقًا بارزًا حول الحاجة إلى االس
ويمكن قياس التقدم المحرز . حصول الجميع على مجموعة أساسية من ضمانات أمن الدخل والحماية االجتماعيةتوفير سبل 

الحماية في في اعتماد األرضيات الوطنية قياسًا ملموسًا يشمل سبل الحصول على الرعاية الصحية والمعاشات وتوسيع نطاق 
  .مخاطر البطالة واإلعاقة والحماية مما تعاني منه النساء والمسنون من مواطن الضعف الخاصة في سبل العيش مواجهة

ويتمثل درس هام وفريد آخر مستمد من األهداف اإلنمائية لأللفية في أن التقدم في اتجاه تحقيق تنمية مستدامة ومنصفة 
وضمان مشارآة والتزام أصحاب المصلحة من الحكومات  .منتظم وتفاوٍض على نحٍو وتشمل الجميع، يتطلب عملية حواٍر

والبرلمانيين والسلطات المحلية والقطاع الخاص ونقابات العمال والمجتمع المدني والمجتمع األآاديمي، إنما هو أمٌر حاسم 
  .لجعل العملية شمولية وشفافة وفعالة بأآبر قدٍر ممكن

  

  


