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جلنة التنمية االجتماعية 
الدورة احلادية واألربعون 

١٠–٢١ شباط/فرباير ٢٠٠٣ 
البند ٣ (أ) ��٤ من جدول األعمال املؤقت* 

ــــدورة  متابعــــة مؤمتــــر القمــــة العــــاملي للتنميــــة االجتماعيــــة وال
االســتثنائية الرابعــة والعشـــرين للجمعيـــة العامـــة: املوضـــوع ذو 
األولويــــة: �التعــــاون الوطــــين والــــــدويل مـــــن أجـــــل التنميـــــة 
   االجتماعية�: أثر استراتيجيات العمالة على التنمية االجتماعية 

بيان صادر عن كل من منظمـة الفرنسيسـكان الدوليـة، واالحتـاد الـدويل ملراكـز 
تنميـة املسـتوطنات واألحيـاء (ومهـا منظمتـان غـــري حكوميتــان تتمتعــان بــاملركز 
االستشــاري العــام لــدى الــس االقتصــادي واالجتمــاعي)، ومجاعــة الســــيدة 
العذراء والراعي الصاحل، ومؤمتر القيادة الدومينيكية، واحتـاد إلـيزابيث سـيتون، 
والرابطة الدولية ألخوات احملبة، وراهبات مدارس نوتردام، ومجعية اإلرسـاليات 
ـــة تتمتــع بــاملركز االستشــاري  الطبيـة الكاثوليكيـة (وهـي منظمـات غـري حكومي

 اخلاص لدى الس االقتصادي واالجتماعي)** 
تلقى األمني العام البيان التايل الذي يعمم وفقـا للفقرتـني ٣٦ و ٣٧ مـن قـرار الـس 

االقتصادي واالجتماعي ٣١/١٩٩٦ املؤرخ ٢٥ متوز/يوليه ١٩٩٦. 
 * * *

 
 

 .E/CN.5/2003/1 *
قُدمت هذه الوثيقة متأخرة إىل خدمات املؤمتـرات بـدون التعليـل املطلـوب مبوجـب الفقـرة ٨ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة  **
٢٠٨/٥٣ باء، اليت قررت فيها اجلمعية العامة أنه إذا تأخر تقدمي تقرير ما فإنه ينبغي إيراد سبب هذا التأخري يف حاشية 

للوثيقة. 
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تود املنظمات غري احلكومية املذكورة أعاله، باعتبارها من أعضاء جلنة املنظمات غـري 
احلكومية املعنية بالتنميـة االجتماعيـة، أن تتنـاول بـالتعليق توصيـات اسـتراتيجيات العمالـة مـن 
أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتصل على وجه اخلصوص باتفاقيات منظمـة العمـل 

الدولية ومؤشراا. 
 

مقدمة  – ١ 
إن ما حيدث يف مكان العمل يتسم بأمهيـة بالغـة، إذا مـا أريـد النجـاح السـتراتيجيات 
التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة املسـتدامة مـن أجـل انتشـال النـاس مـن براثـن الفقـــر وعكــس 
مسار التدهور البيئـي. فمـن خـالل العمـل الـذي أجنـزه الرجـال والنسـاء يف األزمنـة املاضيـة يف 
أوضاع كفلت هلم احلرية واملساواة واألمن والكرامـة اإلنسـانية، كـان مبقدورهـم أن يتحـرروا 
ـــريون  مـن الفقـر، ويكسـبوا قوـم بصـورة كرميـة، ويسـهموا يف تنميـة جمتمعـام. ويؤمـن الكث
اليوم بأن العمل هو واحد من أجنـع السـبل للحـد مـن الفقـر وتنميـة اتمعـات. فـالعمل الـذي 
يوفر األجر ازي الدائم واالحترام للعامل، والذي حيمي البيئة، هو واحد من الســبل الرئيسـية 

لتحقيق املقاصد اليت تنشدها األهداف اإلمنائية لأللفية. 
 

 اخللفية والتاريخ 
حترص احلكومات يف أحناء العـامل علـى أال تبـدو مبظـهر مـن يتجـاهل حقـوق العمـال. 
فهي تناصر حقوق العمال والدميقراطية، وتعلن أن مثـة حقـوق هـي حقـوق أساسـية غـري قابلـة 
للتفـاوض. كمـا أن الشـركات الوطنيـة والعامليـة تسـتعرض هـي األخـرى أمـــام زبائنــها ومحلــة 
أســهمها، بــل وأمــام العــــاملني فيـــها، مـــا لديـــها مـــن ��إحســـاس باملســـؤولية االجتماعيـــة 
للشركات��. ومع ذلك، ورغم هذا االستعراض العام، ال تـزال احلكومـات وأربـاب األعمـال 

ينتهكون احلقوق األساسية للعمال. 
وتنص الفقرة ٥ من اجلزء األول من إعالن األلفية (قرار اجلمعية العامـة ٢/٥٥) علـى 

ما يلي: 
إننا نعتقد أن التحدي األساسي الذي نواجهه اليوم هـو ضمـان جعـل العوملـة 
ـــر  قـوة إجيابيـة تعمـل لصـاحل مجيـع شـعوب العـامل. ذلـك ألن العوملـة، يف حـني أـا توف
فرصا عظيمة، فـإن تقاسـم فوائدهـا جيـري حاليـا علـى حنـو يتسـم إىل حـد بعيـد بعـدم 
التكافؤ وتوزع تكاليفها بشكل غري متساو… وجيب أن تشمل هذه اجلهود سياسـات 
وتدابري على الصعيـد العـاملي تسـتجيب الحتياجـات البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر 

اقتصاداا مبرحلة انتقالية وتصاغ وتنفذ مبشاركة فعلية من تلك البلدان. 
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وال تقتصر املشاركة الفعالة على احلكومات وحدهـا، بـل تشـمل الشـركات وأربـاب 
األعمال والعاملني الذي يدخلون يف عالقة مـن أجـل حتقيـق التـوازن االقتصـادي واالجتمـاعي 

والبيئي الالزم ملوازنة املعايري األساسية الثالثية يف عامل اليوم اآلخذ يف التحول إىل العوملة. 
ــني  وحسـب مـا تقولـه األمـم املتحـدة نفسـها، يتـم سـنويا إجبـار مـا يقـدر بأربعـة مالي
شخص على العمل ضد إرادم فيما يشبه العبوديـة (رغـم أنـه مل تعـد هنـاك أيـة دولـة تعـترف 

ألي شخص بادعاء ��حق ملكية�� شخص آخر). 
ويف مواجهــة هــذا االجتــاه املشــؤوم املتنــامي، ينــهض التــاريخ الطويــل الــذي يدعـــو 
لإلعجاب للجهود اليت بذلتها منظمة العمـل الدوليـة، مـن خـالل اتفاقيـات العمـل، دفاعـا عـن 

العمال يف كافة أحناء العامل: 
١٩٣٠، االتفاقية رقم ٢٩ املتعلقة بالسخرة أو العمل باإلكراه 

١٩٤٨، االتفاقية رقم ٨٧ املتعلقة حبرية تكوين اجلمعيات ومحاية حق التنظيم 
١٩٤٩، االتفاقية رقم ٩٨ املتعلقة باحلق يف التنظيم واملساومة اجلماعية 

١٩٥١، االتفاقية رقم ١٠٠ املتعلقة باملساواة يف األجر عن العمل املتساوي يف القيمة  
١٩٥٧، االتفاقية رقم ١٠٥ املتعلقة بإلغاء السخرة 

١٩٥٨، االتفاقية رقم ١١١ املتعلقة بالتمييز يف العمل واملهنة 
١٩٧٣، االتفاقية رقم ١٣٨ املتعلقة باحلد األدىن لسن العمل 

١٩٩٩، االتفاقية رقم ١٩٢ املتعلقة بأسوأ أشكال عمل األطفال 
وقد قبلت غالبية احلكومات رمسيا كثريا من هذه املعايري األساسية للعمل.  

 
توصيات الســتراتيجيات العمالـة مـن أجـل حتقيـق أهـداف إعـالن األلفيـة  – ٢

 :(A/56/326 انظر)  
اهلـدف: أن ختفـض إىل النصـف، حبلـول عـام ٢٠١٥، نسـبة الســـكان الذيــن يقــل 
دخلهم اليومي عن دوالر واحـد، ونسـبة سـكان العـامل الذيـن يعـانون مـن اجلـوع، 
ونسـبة السـكان الذيــن ال يســتطيعون احلصــول علــى امليــاه الصاحلــة للشــرب أو 

ال يقدرون على تكلفتها 
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يف حماولة لبلوغ اهلدف األول من أهداف إعالن األلفيـة، نوصـي بـأن تشـكل املعايـري 
ـــل حتقيــق  الـيت وضعتـها منظمـة العمـل الدوليـة أساسـا لصياغـة اسـتراتيجيات العمالـة الـيت تكف

التنمية املستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا. 
 

التنمية االقتصادية: احلد األدىن املستدام من األجر شرط الزم لكل عامل  (أ)
يعـد احلـد األدىن املسـتدام مـن األجـر شـرطا الزمـا للرجـال والنســـاء والشــبان الذيــن 
يعملون يف القطاع الرمسي أو غري الرمسي من االقتصاد على حـد سـواء. واحلـد األدىن القـانوين 
لألجر الذي حتدده احلكومة هو أقل ما ميكن أن تدفعه الشركة/رب العمل دون خمالفـة قوانـني 
البلد. ومعظم مستويات احلد األدىن لألجر تترك أثرا سـلبيا علـى العمـال وال تفـي بضـرورات 
ـــة األخــرية أن احلــد األدىن جلــداول األجــور  حيـام. وتبـني الدراسـات الـيت أجريـت يف اآلون

ال يفي يف مستوياته احلالية باحتياجات اإلسكان واالحتياجات الصحية ومعايري التغذية(١). 
ـــن الناحيــة األخــرى، أن يتوفــر  أمـا احلـد األدىن املسـتدام مـن األجـر، فإنـه يضمـن، م
للعامل يف املكان الـذي يعيـش فيـه مـا يتكبـده مـن تكـاليف للغـذاء واملـأوى والرعايـة الصحيـة 
وغري ذلك من ضرورات احلياة. وليس مثة قانون حيول دون أن يدفع رب العمـل مـا هـو أكـثر 
من احلد األدىن الالزم من األجر. ومبقدور أرباب األعمال أن يقطعوا شوطا كبريا على طريـق 

التنمية بدفع أجور واستحقاقات جيدة وباالستثمار يف تدريب العمال(٢). 
ووفقـا إلحصـــاءات منظمــة العمــل الدوليــة املنشــورة عــام ١٩٩٩، فــإن العمالــة يف 
القطاع غري الرمسي يف ١٧ من البلدان النامية يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيـة تسـتأثر بـأكثر 
من ٥٠ يف املائة من جمموع العمالـة. ويف كثـري مـن البلـدان األخـرى، ال تتوفـر حـىت البيانـات 
الالزمة لتحديد مسامهة القطاع غـري الرمسـي(٣). وعلـى أي حـال، فـإن التوصيـة املتعلقـة بـاحلد 
األدىن املستدام من األجر ال ينبغي أن تؤثر على هـؤالء العمـال. غـري أننـا نؤمـن بـأن مـن حـق 
العمال يف هذا القطاع أيضــا أن يتوقعـوا ممـا حيصلـون عليـه مـن أجـور نفـس درجـة اإلحسـاس 

باألمان اليت ينتظرها من ينتمون إىل القطاع الرمسي. 
وكما تقول منظمة العمل الدولية، فـإن ��النمـو اهلـائل يف القطـاع غـري الرمسـي خـالل 
العقود الثالثة املاضية يشكل حتديا كبـريا لربنـامج العمـل املقبـول ملنظمـة العمـل الدوليـة. ومـن 

 __________
كشف املستور: دراسـة للقـوة الشـرائية لعمـال املـاكيال Maquila يف املكسـيك، ٢٠٠٠، مشـروع حبثـي ملركـز  (١)

التفكري والتوعية والعمل. 
نقاط للحديث، ��إجابات مقترحة على األسئلة الشائعة عن األجر الذي يكفـل اسـتدامة احليـاة��، ١٠ أيلـول/  (٢)

سبتمرب ٢٠٠١، موظفو مركز دافيد شيلينغ املشترك بني العقائد واملعين مبسؤولية الشركات. 
 .http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/kilm07.htm (٣)
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الثابت أن تطوير املهارات واملعرفة أداة رئيسـية يف تعزيـز فـرص العمـل الالئـق يف القطـاع غـري 
الرمسـي��(٤). وتتسـم تنميـة املـوارد البشـرية بأمهيـة قصـــوى يف هــذا الصــدد. كمــا أن التعليــم 
والتدريـب مهـا مـن األدوات الرئيسـية يف حتســـني األوضــاع االجتماعيــة - االقتصاديــة ومنــع 
االسـتبعاد االجتمـاعي. وينبغـي أال يـهدف التدريـب يف القطـــاع غــري الرمســي إىل حتســني أداء 
املشـروع فحسـب، بـل أيضـا إىل حتسـني قـدرة العـامل علـى العمـل وحتويـل أنشـطة البقـــاء إىل 
عمل الئق. وباإلضافة إىل ذلك، فإننا نؤمن بأنه ينبغي أن تضـع احلكومـات برامـج لكـي توفـر 
للعمال يف القطاع غري الرمسي شبكات أمان مماثلـة ملـا يقـترح مـن خـالل احلـد األدىن املسـتدام 

من األجر يف القطاع الرمسي. 
ونوصـي كذلـك بـأن تبـدأ مجيـع البلـدان يف مجـع ونشـر بيانـات القطـاع غـــري الرمســي 
مصنفة حسب نوع اجلنس والفئـة العمريـة يف مجيـع البلـدان. وينبغـي أن تكـون هـذه البيانـات 
ـــة لأللفيــة فيمــا يتصــل  جـزءا مـن التدابـري املسـتخدمة يف حتديـد مـدى حتقيـق األهـداف اإلمنائي

بالفقر. 
 

التنمية االجتماعية: مكافحة االجتار يف البشر/تعديل سياسات اهلجرة  (ب)
ينـص اإلعـالن العـاملي حلقـــوق اإلنســان الصــادر عــام ١٩٤٨ يف مادتــه األوىل علــى 

ما يلي: 
��يولد مجيع الناس أحرارا متساوين يف الكرامة واحلقـوق، وقـد وهبـوا عقـال 

وضمريا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح اإلخاء��. 
اإلخاء، وليس السخرة أو العبودية، هي الكلمـة الـيت اختارهـا واضعـو اإلعـالن منـذ أكـثر مـن 
نصـف قـرن. ومـن اجلديـر باملالحظـة أن ثالثـة مـن اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة املذكـــورة 
أعــاله تتصــل مبســالة العبوديــة والســــخرة واالجتـــار يف البشـــر، يف أعـــوام ١٩٣٠ و ١٩٥٧ 
و ١٩٩٩ علــى التــوايل. فاالجتــاه إىل بنــاء اإلمرباطوريــات اعتمــادا علــى قــوة عمــل العبيــــد 

أو الفقراء هو اجتاه جيب أال يستمر يف القرن احلادي والعشرين.  
وال بد من تشـجيع نشـوء إحسـاس جديـد بالتضـامن بـني البشـر كأعضـاء يف األسـرة 

اإلنسانية. وقد أكد إعالن األلفية، يف فقرته السادسة القيمة األساسية للتضامن: 
جيـب مواجهـة التحديـات العامليـة علـى حنـو يكفـل توزيـع التكـاليف واألعبــاء 
بصورة عادلة وفقا ملبدأي اإلنصاف والعدالة االجتماعية األساسيني. ومن حـق الذيـن 

يعانون، أو الذين هم أقل املستفيدين، أن حيصلوا على العون من أكرب املستفيدين. 
 __________

نفس املرجع السابق.  (٤)
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ووجد تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٢، الصادر عن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي 
أن ��دخـل الــ ٥ يف املائـة األغـىن مـن سـكان العـامل يزيـد ١١٤ مـرة عـن دخـل الــ ٥ يف املائــة 

األكثر فقرا��. 
واألشـخاص الذيـن يتجـر ـم مـن أجـل العمـل يسـتغلون مـن حيـث األجـر وأوضـــاع 
العمل على حد سواء. أمـا مـن يتجـر ـم مـن أجـل البغـاء (ومعظمـهم مـن النسـاء والفتيـات) 
فيواجهن أشكاال عديدة من انتهاك حقوق اإلنسان. وكـثرة إدراج االسـتغالل اجلنسـي ضمـن 
أشكال استغالل قوة العمل هو إنكار رد فكرة الكرامـة املتأصلـة يف العمـل، كمـا أنـه إنكـار 

للضرر الذي يلحق بالنساء والفتيات من احتراف البغاء. 
ـــة  ويف كثـري مـن البلـدان، يسـتخدم أربـاب العمـل املـهاجرين يف العمـل الزراعـي وتعبئ
اللحـوم وجتـهيز الدواجـن والفنـادق واملطـاعم وصناعـة البنـاء، وهـي وظـائف منخفضـة األجــر 
ال تنطـوي إال علـى قليـل مـن االسـتحقاقات، إن كـانت توفرهـا أصـــال. ويف بعــض األحيــان، 
ال تتوفـر احتياجـات الصحـة واإلسـكان وغريهـا مـن االحتياجـــات األساســية للعمــال إال مــن 

خالل املنظمات اخلريية احمللية(٥). 
وباإلضافة إىل املصاعب االقتصادية، عـادة مـا خيضـع املـهاجرون أو األشـخاص الـذي 
يتجر فيهم لقوانني مشددة فيما يتصل باهلجرة. وينبغـي وضـع قوانـني للـهجرة تسـمح للعمـال 
ـــني هجــرة  بـالدخول القـانوين املـأمون. وجيـب أال يتعـرض األشـخاص الـذي يتجـر فيـهم لقوان

عقابية. 
وميكـن أن يسـتقر العـامل علـى خيـارات جديـدة يف القـرن اجلديـد. فـإذا مـا ُدفـع احلـــد 
األدىن املستدام من األجور يف القطاع الرمسي، يف حني تزيـد تنميـة املـوارد البشـرية يف القطـاع 
غري الرمسي، ويوفر دعم القطاع العام شـبكة أمـان للعمـال يف كـل مـن القطـاعني، فقـد يكـون 
مبقـدور اآلبـاء واألمـهات الوفـاء مبســـؤوليام األســرية دون االستســالم إلغــراء بيــع أطفــاهلم 
أو زوجـام أو أنفسـهم أو التخلـــي عنــهم ملــن يتــاجرون يف البشــر. ومــع توخــي املرونــة يف 
السياسـات العامـة وتدريـب العمـال، ميكـن خفـض معـدل العمالـة الناقصـة وكذلـك معـــدالت 
البطالة. ولن يتحتم على األسر أن تتفكك عندما يضطر أحـد الوالديـن أو األبنـاء إىل مواجهـة 
خماطر اهلجرة ومعايري العمل الصارمة خارج البلد ملساعدة األسرة على البقـاء علـى قيـد احليـاة 

يف البلد األصلي. 

 __________
 .Donald Kerwin, America, 9 December 2002, pp. 12-13 :عبور احلدود��، يف�� (٥)



03-208387

E/CN.5/2003/NGO/12

التنمية البيئية: التوازن بني العوامل البيئية  (ج)
إن النظـر إىل كوكـب األرض مـن الفضـاء يسـاعدنا علـى أن نفـــهم بصــورة أوىف أنــه 
ليسـت مثـة حـدود مرسـومة علـى سـطح الكوكـب، وأننـا حقـا شـعب واحـد يعيـش معـا علــى 
سطح كوكب واحـد. ونتيجـة للعقـود الـيت قضيناهـا يف ��تنميـة�� واسـتهالك مـوارد األرض، 

حتدد الفقرة ٦ من إعالن األلفية احترام الطبيعة كقيمة من القيم: 
ـــة،  جيـب توخـي احلـذر يف إدارة مجيـع أنـواع الكائنـات احليـة واملـوارد الطبيعي
وفقا ملبادئ التنمية املسـتدامة … وجيـب تغيـري أمنـاط اإلنتـاج واالسـتهالك احلاليـة غـري 

املستدامة، وذلك لصاحل رفاهنا يف املستقبل ورفاهية ذريتنا. 
وتوفـر امليـاه جـزء ال يتجـزأ مـن األهـداف الـيت يتوخـــى إعــالن األلفيــة حتقيقــها حبلــول عــام 
٢٠١٥. وهو يرتبط يف واقع األمر بقضايا الدخل والفقر. ويقـول تقريـر التنميـة البشـرية لعـام 
٢٠٠٢ إن ��٢٠ بلـدا مـن بلـدان أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـــربى، يضمــون أكــثر مــن 
نصف سكان املنطقة، أصبحت اآلن أكثر فقرا مما كانت عليه عـام ١٩٩٠ – بينمـا أصبـح 
٢٣ بلدا أفقر مما كانت عليـه عـام ��١٩٧٥. والتنميـة يف هـذه املنطقـة، مثـل التنميـة يف أي 
مكان آخر، إذا ما متت بروح مـن التضـامن واالحـترام للطبيعـة، ستسـاعد يف بلـوغ األهـداف 
اإلمنائية لأللفية. ويف هذه السـنة الدوليـة للميـاه العذبـة، ٢٠٠٣، نوصـي بـأن تقيـم الشـركات 
األثر الذي تتركه عملياا على موارد املياه العذبة، وأن تكفل وصول النـاس يف املنـاطق احملليـة 
احمليطة بتلك العمليات إىل املياه اآلن ومستقبال، وذلـك يف ضـوء اهلـدف اإلمنـائي الـذي حـدده 

إعالن األلفية للعام ٢٠١٥. 
 

اخلالصة  – ٣ 
إن اســـتراتيجيات العمالـــة الـــيت تســـتند إىل ترابـــط وتضـــــافر املســــائل االقتصاديــــة 
واالجتماعية والبيئية ستؤدي إىل التنمية املستدامة جلميع املواطنـني الذيـن يعيشـون علـى سـطح 
كوكب واحد. إننا نؤمن بأن االهتمام الذي توليه احلكومات وأربـاب األعمـال والعـاملني يف 
ـــزز التنميــة االجتماعيــة بدرجــة كبــرية يف  حوارهـم إىل املعايـري األساسـية الثالثيـة ميكـن أن يع

األجلني املتوسط والطويل. 
 


